
ÁVA 

espresso / lungo 52,-
 9g, espresso 30 +- 5 ml, s mlékem nebo bez/horká voda

cappuccino 59,-
 9g, espresso 30 +- 5 ml, 0,1 l teplé mléko, mikropěna

flat white 69,-
18g double espresso 60 +- 5 ml, 0,1 l teplé mléko, mikropěna

café latté 64,-
 9g, espresso 30 +- 5 ml, 0,2l teplé mléko, mléčná pěna

filtrovaná káva 55,-
 14g káva, 0,2l horká voda

turek 39,-
 9g káva, 0,2l horká voda
extra shot 15,-

 9 g, espresso 30 +- 5 ml, horká voda
 

na mlýnku: Ethiopia organic (bio) 
 

kávy umíme připravit v rostlinné (ovesné/sojové)
 variantě, nebo bez kofeinu 

 
 

K 



HORKÉ

 masala s medem 58,-
 0,3l čaj se směsí koření podávaný s mlékem

horká čokoláda 52,-
30 g španělská fair trade směs, 0,2l horké mléko

svařený džus 52,-
0,2l svařený džus dle nabídky, na přání s výluhem z koření

 svařené víno 58,-
0,15l víno červené nebo bílé, 0,04l výluh z koření, pomeranč

 svařený cidre 75,-
0,33l cidre pivovar Chříč, 0,04l výluh z koření, pomeranč

sáčkový čaj 38,-
fair trade čaj dle výběru, 0,3l horká voda

čaj z čerstvého zázvoru 52,-
čerstvý zázvor, med, citron, 0,3l horká voda

sypaný čaj 58,-
zelený/bílý/černý/heřmánek v konvičce, 0,3l horká voda

 grog s tuzemákem či griotkou 52,-
 horká voda 0,2l tuzemák/grog, citron

 



PIVO

kozel 11 36/46,-
čepovaný světlý ležák 0,3/0,5l

plzeňský prazdroj 42/58,-
čepovaný světlý ležák 0,3/0,5l

 speciál z minipivovaru 46/62,-
čepované pivo 0,3/0,5l

birell světlý 32/42,-
čepované světlé nealkoholické pivo 0,3/0,5l

kozel 11 v plechu 44,-
světlý ležák 0,5l

plzeňský prazdroj v lahvi 44,-
světlý ležák 0,33l

birell plech/lahev 42,-
nealkoholické pivo 0,5l

kozel černý v lahvi 44,-
černé výčepní pivo 0,5l

 
 
 
 
 
 
 



VÍNO
CIDRE

bílé 34,-
veltlínské zelené/víno z rodinného vinařství Hruška 0,1l

červené 34,-
frankovka/víno z rodinného vinařství Hruška 0,1l

růžové 34,-
zweigeltrebe & Frankovka/víno z rodinného vinařství Hruška 0,1l

lahev bílého 280,-
rulandské šedé/jakostní víno z rodinného vinařství Hruška 0,7l

 
chříčský cidre 68,-

cidre francouzského typu z čerstvě vylisovaného moštu 0,33l
 
i

informace o zbytkovém cukru a skutečném obsahu alkoholu ve vínech žádejte u obsluhy
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eshop.vinohruska.cz/zweigeltrebe-frankovka-rose-polosuche-zwfr20rvar
https://eshop.vinohruska.cz/zweigeltrebe-frankovka-rose-polosuche-zwfr20rvar


LIMČI

kofola 28/42,-
 čepovaná limonáda 0,3/0,5l 

top topic pomeranč 28/42,-
čepovaná limonáda 0,3/0,5 l

royal crown cola 42,-
 limonáda v lahvi 0,25

tonic chito 42,-
 limonáda v lahvi 0,25

džus Rauch 38,-
džus v lahvi 0,2l/různé druhy

vinea 42,-
 limonáda v lahvi 0,25

limonáda Biozish 55/68,-
berlínská bio limonáda/ různé druhy 0,33/0,5l

naše limonáda 58,-
 0,05l sirup, 0,5l sodovka, led, citrusy/grep, malina, nebo jahoda

náš ledový čaj 58,-
 0,05l sirup, 0,5l voda, led, citrusy/ grep, malina nebo jahoda

 



DRINKY

cuba libre 95,-
 RC cola 0,2l, havana 3yo 0,04l, limeta, led

gin tonic 95,-
tonic 0,2l, gin beefeater 0,04, limeta, led

skinny bitch 95,-
vodka absolut 0,04l, soda 0,2l, limeta, led

jägerbomba 65,-
 jägermeister 0,02l, 0,1l semtex forte

pankrácká svině 55,-
0,02l havana 3yo, 0,02l kofola, limeta

 

https://www.alkohol.cz/jagermeister/
https://www.alkohol.cz/jagermeister/


PANÁKY

becherovka 0,04l 43,-
 fernet/fernet citrus 0,04l 43,-

peprmint likér 0,04l 43,-
 griotka 0,04l 38,- 

jägermeister 0,04l 55,-
 višňovka Žufánek 0,04l 50,-
slivovica Žufánek 0,04l 70,-

 hruškovica Žufánek 0,04l 70,-
božkov tuzemský 0,04 38 ,- 

havana 3yo 0,04 59,-
božkov republica 0,04l 60,-
 malteco ron 10yo 0,04l 75,-

vodka absolut 0,04l 58,-
gin beefeater 0,04l 53,-

gin bombay sapphire 0,04l 63,-
jameson 0,04l 65,-

jack daniels (classic, honey) 0,04l 70,-
tequilla El Jimador blanco 0,04 74,-

 

https://www.jagermeister.com/cs-CZ/


K JÍDLU

bagel s nevajíčkovkou 75,-
 bagel, veganská nevajíčková pomazánka, rajče, rukola (v)

bagetka s BBQ hlívou 75,-
preclíková bagetka, bbq hlíva, uzená sojanéza, rajče, rukola (v)

nakládané tofu 68,-
 nakládané uzené tofu, chili, sušená rajčata, chléb (v)

nakládané sojové kostky 68,-
nakládané sojové kostky, červená cibule, koření, chléb (v)

utopenec 72,-
nakládaný veganský utopenec (seitano-lušteninový), cibule, chléb (v)

nakládaný hermoš 72,-
nakládaný česnekový hermoš, chléb

sýrový toustík 35,-
zapečený sýrový toustík, kečup

pizza 130,-
ručně vyráběná pizza z kvalitních surovin/různé druhy

 
aktuální nabídku dortíků najdete ve vitrínce :) 

 
v=vegan

na alergeny se zeptejte obsluhy


