KÁVA

Geeistes Getränk mit Milch und Schlagsahne

Espresso

			35,–

40 ml
Silná aromatická káva
s bohatou zlatou pěnou

Espresso Grande

120 ml
Jemné aromatické espresso

			39,–

Espresso Macchiato (7)

50 ml
Espresso s trochou mléčné pěny

Double Espresso

			39,–

			49,–

80 ml
Dvojitá porce aromatické kávy
s bohatou zlatou pěnou

0,2 l

0,3 l

0,4 l

45,– 55,–

Cappuccino (7)

espresso s horkým mlékem a mléčnou
pěnou dekorované čokoládovou polevou a posypkou

Latte Macchiato (7)		
Horké mléko s vrstvou espressa pokryté
mléčnou pěnou sypané čokoládou

Café Latte (7)		
Espresso s horkým napěněným mlékem
a mléčnou pěnou

Flat White (7)

Silné espresso zjemněné mlékem
s mléčnou mikropěnou

55,– 65,–
55,– 65,–

45,–

Vídeňská káva (7)		
Káva se šlehačkou sypaná čokoládou

55,– 65,–

35,– 45,–

Americano

Velká porce kávy

SEZÓNNÍ NÁPOJE
LIMONÁDA KITL

370 ml		
Osvěžující limonáda s čerstvou šŤávou dle aktuální nabídky
0,3 l

40,–
0,4 l

javorové Latte (7)

69,– 79,–

javorová čokoláda (6, 7)

69,–

Netradiční latte ochucené javorovým sirupem
posypané čokoládovými hoblinkami
Netradiční čokoláda ochucená javorovým sirupem

horké nápoje
Babycino (7)

Teplé mléko s mléčnou pěnou sypané
čokoládou – pro naše nejmenší

20,– nebo gratis k nákupu

Horká čokoláda (6, 7) 300 ml			55,–
Čokoládový nápoj s horkým napěněným
mlékem sypaný čokoládou

čaj 400 ml			
39,–
– Passion green – zelený
– English breakfast
– Darjeeling
– Mátový
- Feel relaxed herb – bylinkový
– Fruits - ovocný

LEDOVÉ NÁPOJE

		

0,3 l

0,4 l

k vybraným kávám podáváme mandli v čokoládě (5, 6, 7, 8a, 11).

Ledová káva (7)			59,–

EXTRA

Ledová čokoláda (7)			59,–

Mléko/šlehačka (7) 100 ml/5 g
Příchutě malá 15 ml střední 20 ml

10,–
velká 25 ml		10,–

– vanilka, čokoláda, karamel, amaretto, oříšek (12)
– kokos

Espresso shot

40 ml

		
15,–

Kávový ledový nápoj s mlékem
a šlehačkou sypaný čokoládou

Chlazený nápoj s mlékem, čokoládou
a šlehačkou sypaný čokoládou

Vanilla Frappé (1abc, 3, 6, 7, 8b)		

59,– 65,–

Caramel Frappé (1abc, 3, 6, 7, 8b)		

59,– 65,–

Choco Frappé (1abc, 3, 6, 7, 8b)		

59,– 65,–

Míchaný ledový nápoj s kávovou příchutí
s mlékem, vanilkovým sirupem a šlehačkou

Míchaný ledový nápoj s kávovou příchutí
s mlékem, karamelovým sirupem a šlehačkou

Míchaný ledový nápoj s čokoládovou příchutí
s mlékem a šlehačkou

OSTATNÍ NÁPOJE
Bonaqua

			39,–

0,5 l
(neperlivá, jemně perlivá)

Džus Cappy
- pomeranč
- jablko

všechny nápoje je možno objednat
bez laktózy nebo bez kofeinu a také s sebou

0,33 l

			39,–

DEZERTY

SLADKÉ PEČIVO

Tiramisu

80 g
(1a, 3, 6, 7, 8abcg)
Piškotový dezert s kávovou příchutí,
krémem mascarpone a savojskými piškoty

Čokoládová kostka

59,–

187 g

(1a, 3, 6, 7, 8abcdefgh, 11)
Čokoládový řez s kakaovou polevou

Jahodovo-smetanový dort

59,–

160 g

(1abcdef, 3, 5, 6, 7, 8abcdefgh, 13)
Piškotové řezy plněné smetanovým
krémem s podmáslím zdobené jahodami

Profiteroles 2 ks

90 g
(1a, 3, 6, 7, 8abcdefgh)
Kuličky z odpalovaného těsta plněné
čokoládovým a přelité vanilkovým krémem

Cheesecake

179 g
(1abcdef, 3, 5, 6, 7, 8abcdefgh, 13)
Koláč z křehkého těsta plněný tvarohovým krémem

Cheesecake – jahoda

121 g
(1abcdef, 3, 5, 6, 7, 8abcdefgh)
Koláč z křehkého těsta
plněný tvarohovým krémem a jahodami

Malinová kostka

47 g
(1abcdef, 3, 7, 5, 6, 8abcdefgh)
Piškotový řez s lehkým tvarohovým krémem a malinami

oříškový dort

120 g
(1a, 3, 6, 7, 8bg)
Piškotový řez s lehkou oříškovou náplní
sypaný mletými ořechy

55,–

55,–

35,–

Croissant máslový

65 g*		
(1a, 3, 7, 11)
s džemem (25 g) nebo Nutellou (30 g)

Croissant Menu		
59,–
Croissant s džemem (25 g) nebo Nutellou (30 g)
a Café Latte 0,3 l nebo Cappuccino 0,3 l

Cookie double chocolate

35,–

Cookie triple chocolate

35,–

75 g*		
(1a, 3, 6, 7, 8e)
Tradiční sušenka cookie s dvojí čokoládou

75 g*		
(1a, 3, 6, 7, 8e)
Tradiční sušenka cookie s trojí čokoládou

Koblížek

- 1 ks (dle výběru) 25 g

15,–

55,–

- náplň nugátová (1a, 3, 6, 7, 8b)
- náplň ovocná (1a, 3, 7, 8abcdefgh)

49,–

55,–

Muffin čokoláda 130 g
(1a, 3, 6, 7, 8abcdefgh, 11)
Muffin s kousky čokolády
Muffin jogurtový s malinami

25,–

130 g

(1A, 3, 6, 7, 8BE)
Muffin s jogurtem a malinami

Makronky

59,–

49,–

- 1 ks (dle výběru) 12 g

25,–

ovesný flapjack

39,–

(1a, 1c, 3, 6, 7, 8a, 8g)
křehký sladký korpus z mletých mandlí a bílkového sněhu s krémem
76 g
(1a, 1d, 3, 7)
ovesný zákusek s rozinkami a slunečnicovými semeny

BEZ LEPKU
NEBO LAKTÓZY
Čokoládový dort

69,–

108 g		
(3, 5, 6, 7, 8ABCDEFGH)**
Čokoládový bezlepkový dort
* Po dopečení.
s bezlaktózovým čokoládovým krémem

Obsahuje či může obsahovat

1 obiloviny obsahující lepek (1a pšenice, 1b žito, 1c ječmen, 1d oves, 1e špalda, 1f kamut), 2 korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 jádra
podzemnice olejné (arašídy), 6 sójové boby, 7 mléko (včetně laktózy), 8 skořápkové plody (8a mandle, 8b lískové ořechy,
8c vlašské ořechy, 8d kešu ořechy, 8e pekanové ořechy, 8f para ořechy, 8g pistácie, 8h makadamia), 9 celer, 10 hořčice,
11 sezamová semena, 12 oxid siřičitý a siřičitany, 13 vlčí bob (lupina), 14 měkkýši.
Námi uváděný výčet alergenů u jednotlivých pokrmů odpovídá ingrediencím, ze kterých jsou sestavovány. Pokrmy
připravujeme v kuchyni/prostorách, kde se vyskytují alergeny, a ačkoli věnujeme nejvyšší možné úsilí tomu, aby
jednotlivé suroviny zůstaly odděleny, nemůžeme garantovat, že nedojde k nezáměrné kontaminaci alergenní složkou.
Údaje jsou platné od 1. 1. 2016.

** Bližší informace o těchto alergenech u obsluhy.
Změny v nabídce dezertů a nápojů vyhrazeny.

Pokrmy a nápoje podávané v restauraci jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Uvedené ceny jsou doporučené.
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