ČOKOLÁDA

SNÍDAŇOVÉ MENU (DO 12:00)
200 ml

200 ml

Hořká čokoláda

Mléčná čokoláda

65
65

Business snídaně

Navíc
Šlehačka

75

95

Frescoccino
Mixovaný smetanový nápoj

mléka a ledu

z kávy, zmrzliny a šlehačky

119

Příchutě dle nabídky

200 ml 500 ml

55

75

espresso, mléko, led, voda

Iced Latte

Iced Mocha nebo Bianco 99
espresso, mléko, led, voda, šlehačka,

65

85

Příchutě: karamel, vanilka, čokoláda,
+10

89

Banán s kokosovým mlékem, agáve sirupem,
citrónovou šťávou a granolou

89

Tvaroh s ovocem, granolou, medem a datlemi

89

Kuře s majonézou

99

vanilková zmrzlina, jahody,

banánová a čokoládová zrmzlina,

šlehačka, jahodová poleva, oplatky

banán, čokoládová poleva,

šlehačka, jahodová poleva, oplatky

pražené arašídy v cukru,

Fresh

karamelová poleva, šlehačka, oplatka

Dle denní nabídky

Ledový čaj

30

Vlastní limonády

bezlaktózové mléko

Příchutě dle denní nabídky

- esspreso a malé americano
- malý a střední nápoj
- velký nápoj

+10
+16
+22

Navíc
Marshmallow
Šlehačka

+20
+14

Ostatní
espresso shot navíc 8g
příchuť
příplatek k uvedené ceně kávy

Banánový koktejl

29
400 ml

59

+10
+10

49

69

mléko, banány, smetana

Čokoládový koktejl

mléko, čokoláda, smetana,

250 ml 500 ml

Mléko
+10

400 ml

Příchutě dle denní nabídky

min, 50g, příchutě dle denní nabídky

Alpro Soya - mandlový nápoj:

79

100 ml

vanilková a karmelová zmrzlina,

vanilková zmrzlina, horké maliny

rajčata, mozarella

NAŠE NÁPOJE

vanilková zmrzlina, jahody a maliny,

Kopeček zmrzliny

79

toastový chléb, bazalkové pesto,

sous-vide, rajčata, salát

99

Karamelka

99

Caprese

toastový chléb, majonéza, kuřecí prsa

šlehačka, čokoládová mřížka

Horké Maliny

79

cheddar, salát

Čokobanán

99

89

toastový chléb, bylinkové máslo, šunka

ZMRZLINA

Jahoda & Malina

Chia puding s ovocem, kokosovým mlékem,
agáve sirupem a kokosovými lupínky

Šunka, sýr

filtrovaná káva, 2 kopečky zmrzliny,

99

119

SANDWICHE

Salted Caramel, Crunchy Rocher

šlehačka

Jahoda

Miska

(dle výběru) + espresso / cappuccino

čokoláda
Další příchutě: Brownies, Caramel,

Ledová káva

bílá čokoláda, oříšek, pistácie
Příchuť

89

(dle výběru) + espresso / cappuccino / americano s

MISKY

300 ml

Mixovaný nápoj z kávy, kakaa,

Iced Americano

Sandwich

0,2l pomerančového freshe

LEDOVÉ KÁVY
300 ml 500 ml

149

(Miska dle výběru) + espresso / cappuccino +

+20
+14

Marshmallow

obsah kakaa 27%, mléko

Caffé Frappé

119

(dle výběru) + limonáda + espresso / cappuccino / americano S

obsah kakaa 33%, mléko

obsah kakaa 67%, mléko

Bílá čokoláda

Sandwich

65

79

69

čokoládová zmrzlina

Jahodový koktejl

69

mléko, jahody, smetana

Vanilkový koktejl
mléko, vanilka, smetana

69

