NÁPOJOVÝ

Ochutnejte

Koupí Smyslu, přidáním 15 kč k jakémukoli jídlu nebo nápoji z naši nabídky, podpoříte trénink

LÍSTEK

smysl

Green Doors. Odnesete si fajn pocit, že jste podpořili dobrou věc.

IRSKÁ, SKOTSKÁ,
BOURBON

PIVO

KÁVA

espresso 8g /s mléke m, i bez/
bio směs: brazilská Saquarema
organic a etiopská Suke Quto
shot navíc
cappuccino
- bez kofeinu
- ochucené /vanilka, čokoláda/
latte macchiato
- bez kofeinu
- ochucené /vanilka, čokoláda/
vídeňská káva
alžírská káva /vaječ.koňak. + šl./
káva baileys se šlehačkou
irská káva /jameson/

39,15,45,45,48,48,48,52,39,49,59,59,-

FAIR TRADE KÁVY

mletá káva/turek
28,instant - Tanzánie
28,instant bez kofeinu
28,/směs z Mexika, Nikaragui a Peru/
obilná káva
28,/vhodná i pro těhotné a kojící ženy/
mléko do kávy
5,šlehačka
6,kávu i čokoládu si můžete objednat
také se sójovým mlékem...

FRAPPÉ FAIR TRADE

frappé /s kofeinem i bez/
48,frappé se sirupem /vanilka, čoko/ 48,-

NEALKO

ČAJ
čaje English TeaShop
/černé, zelené, bylinkové, ovocné,
decaf/
babiččin čaj s kousky ovoce
/dle nabídky/
čaj z čerstvého zázvoru s medem
med

HORKÉ NÁPOJE 0,2l

horký džus /dle výběru/
horký mošt /dle výběru/
horká griotka
horký punč
čaj s tuzemákem
grog z tuzemáku/medoviny
grog z morgana/calvadosu
grog z tatr. čaje 22%, 52%
grog z tatr. čaje 62%, 72%
svařák z červ. i bíl. vína
svařený cider kingswood
hruškovice s hruškovým džusem

HORKÁ ČOKOLÁDA

horká čokoláda Fair Trade
- se šlehačkou
- se šlehačkou a rumem
- se šlehačkou a vaj. koňakem
- se šlehačkou a baileys

28,39,30,5,-

38,35,37,37,39,37,55,55,65,40,30,39,-

40,46,53,53,62,-

točená kofola
0,5 l/0,3 l 30,-/18,točená oranžáda 0,5 l/0,3 25,-/18,mošt /různé druhy/
0,2l 32,soda
0,2 l 10,rajec plast
0,75 l 28,kofola plast
0,5 l 30,RC cola sklo
0,33 l 30,tonic chito/ginger sklo
0,33 l 30,orangina s dužinou plast
0,5 l 35,vinea /bílá, červená/ plast
0,5 l 30,džusy rauch sklo
0,2 l 32,jupík pro děti plast
0,33 l 23,f. h. prager 7bylin, Šípek atd. 0,3l 39,mieps /různé druhy/
0,3l 39,matcha tea
0,3l 39,-

DOMÁCÍ LIMO 0,4l

zázvorová
citronáda
malinovka
okurková
a další dle aktuální nabídky

ENERGY DRINKY
MATÉ

39,39,39,39,-

red bull 0,2l
60,ulticha maté 0,3l
39,ulticha maté 0,5l
52,/original, meloun, mix cola pomeranč/
club maté cola
43,f. h. prager maté 0,3l
39,-

PANÁKY 0,04l

becherovka
fernet/fernet citrus
zelená božkov
calvados J. P. Loret
metaxa*****
vaječný koňak
griotka
medovina
baileys
jägermeister
tatranský čaj 22%
tatranský čaj 52%
tatranský čaj 62%/72%
absinth hills

RUM

havana especial, 3letá
havana 7letá
tuzemák božkov
cpt. morgan spiced/black
kakadu banana rum
eldorado subtly spiced - guyana
maltecoron 10letý - guatemala
malibu
legendario 7letý elixir - cuba
legendario 9letý anejo - cuba

VODKY

absolut
vodka božkov
finlandia

GIN

beefeater
bombay sapphire

Pomáháme lidem
s duševním onemocněním
chytat balanc.

38,33.28,50,55,28,28,28,50,50,40,50,60,50,-

53,75,28,50,40,50,60,45,55,70,-

jameson
tullamore dew
johnnie walker
jim beam
four roses
jack daniels /cl.,honey, fire/

TEQUILA

olmeca silver/gold
coralejo blanco/reposado

LONG DRINKY 0,25 l

cuba libre /havana, cola, lim./
beton /becher, tonic, citrón/
rum s kofolou
bavorák /fernet, tonic, citrón/
vodka s džusem
gin tonic /beefeater, tonic/
spiced cola /morgan, cola, lim./
jack s colou /j. daniels, cola/
red bull vodka

pracovních dovedností lidí, kteří se zotavují z duševní nemoci v kavárnách a restauraci

56,56,56,56,56,65,-

65,65,-

69,55,39,55,45,69,69,79,79,-

43,46,-

0,02 l alkoholu/0,02 l nealko
mixela /vodka, džus/
bábovka /morgan sp., jabl. džus/
svině /havana, kofola, limeta/
krysa /tuzemák, kofola, citrón/
jägerbomb /jäg + 28black/ 0,06l
absinth bomb/a.hills, 28bl. /0,06 l
tatrabomba /tatr. čaj 52%,28bl/

CIDER

kingswood 0,4l
f. h. prager jablečný cider
f. h. prager medový cider
f. h. prager hrušková perry

39,39,39,39,-

VÍNO

z rodinného vinařství Hruška
červené - modrý portugal
0,2 l 42,bílé - veltlínské zelené
0,2 l 42,láhve Hruška /dle nabídky/ 0,7 l 250,láhve Fangalo /dle nabídky/ 0,7 l 200,bohemia sekt
0,7 l 190,dětský šampus
0,7l 110,a další dle aktuální nabídky

LIKÉRY A DESTILÁTY
ŽUFÁNEK

PANÁKY SHOTS 0,04 l
48,28,48,-

v. kozel 11° 0,5 l/0,3 l
32,/23,pilsner urquell 12° 0,5l/0,3l
42/28,v. kozel černý láhev 0,5 l
32,gambrinus ochuc. plech 0,5 l
32,v. kozel 11° plech 0,5l
32,pilsner urquell sklo 0,3 l
33,birell sv./polo. láhev/plech 0,5 l / 32,frisco / různé druhy/ 0,33 l
43,a další dle aktuální nabídky

25,25,25,25,39,39,39,-

rodinná firma, vlastní sady /0,04 l/
višňovka
ořechovka
kontušovka
slivovice
meruňkovice
hruškovice
borovička
absinth

NA HLAD NEBO NA ZUB
SLANÉ

čerstvá polévka 0,45 l 48,-/ 0,3 l 35,panini /dle nabídky/
49,nakládané hermelíny - “Dobroty
s příběhem” - produkty sociálního
podniku v Davli/
nakládaný hermelín
55,nakládaný hermelín s ořechy 1/2 30,pizza 24 cm
110,/vegan - špenát, grilovaná zelenina;
nebo pikantní flamendr; 4 druhy sýra/
yes chips
/vegan/
35.chipsy Bohemia paprika/sůl
30,nachos se salsou
35,mandle/pistácie/kešu
45,arašídy
20,křupky
15,preclík
5,a další dle aktuální nabídky

SLADKÉ

koláč /dle nabídky/
33,muffin /vegan, dle nabídky/
22,bábovka /vegan, dle nabídky/
25,čokoládky fair trade různé druhy 28,mila/horalka/lentilky/brumík
14,a další dle aktuální nabídky
nanuky - dle nabídky, vegan Valsoia

PRO PEJSKY
35,35,48,48,48,48,48,75,-

čokl tyčka
další mls dle nabídky

TRIČKA ATD.

5,-

trička dle motivu
250,-/290,placky cnpc/gd velká 30,-/ malá 25,-,taška cnpc
150,-

Café Na půl cesty provozuje o. s. Greendoors, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, IČ. 60164221, otevírací doba: letní období 11.00-23.00, zimní období 12.00/13.00-23.00
kulturní program, aktuality o dění v café a našem občanském sdružení naleznete na www.greendoors.cz, mobil kavárny 777 913 053, email: cafe@greendoors.cz, facebook: cafenapulcesty
wifi: cafe_na_pul_cesty heslo: internet

Smysluplná
káva

Pomáháme lidem
s duševním onemocněním
chytat balanc.

Projekt Smysluplná káva vznikl z myšlenky, že i káva může mít smysl a její konzumací je možno pomáhat dobré věci.
Koupí smysluplné kávy tak podporujete pracovní a sociální rehabilitaci mladých lidí se schizofrenií v neziskové organizaci
Green Doors. Výtěžek z projektu je určen na podporu činnosti Green Doors a je směřován do přímé péče o klienty.

www.smysluplnakava.cz

www.greendoors.cz

