
Café Na půl cesty

Nápojový 
lístek





Café Na půl cesty (CNPC, Kaféčko, Půlka) 
Existuje už od roku 1997. Tréninková kavárna je jedním z projektů 
neziskové organizace Green Doors.

 Smysluplná Káva
Ke kávě, nebo k čemukoliv jinému si můžete koupit „smysl“  
za 30 korun. Podpoříte tím naši organizaci Green Doors  
a tím pracovní trénink lidí se zkušeností s duševním  
onemocněním.

Wifi 
Na vyžádání u obsluhy

Alergeny 
Na vyžádání u obsluhy.

Obsluha
Obsluha je z velké části pouze na baru, a to z důvodu letní sezóny,  
kdy bychom obsluhovat po celém parku opravdu nezvládli.

Kelímky 
Každý má radši pivo ze skla, ale jelikož bychom museli postavit 
druhou budovu jako sklad na sklenice, dali jsme přednost 
kelímkům. Kelímky jsou vratné, což je ekologické. 
Půjčujeme za 50 Kč. Pokud kelímek hodíte do bedny u vchodu,  
karma vám přestane šlapat na paty (bude se držet krok za vámi) 
a podpoříte nás.

Brčka
Máme rozložitelná brčka za 1 korunu, ekologie v praxi.

V 
Všechny pochutiny, které jsou označené písmenem V v kroužku, 
jsou veganské, ostatní vegetariánské. Nemáme příplatek za sójové 
mléko a nemáme maso, tím snad zůstane rovnováha světa  
zachována.

Aktuality 
Můžete si nás vygooglovat, sledovat na FB či na Instagramu. 

Naše sesterská kavárna a restaurace
Mlsná Kavka je klidná kavárna v hektickém Karlíně, kde si můžete 
dát i něco dobrého k jídlu.
V. kolona útočiště pro milovníky kávy schované v areálu bohnické 
nemocnice s kulturním programem, který stojí za to.



espresso / lungo 48 Kč
8 g, espresso 30 +- 5 ml, s mlékem nebo bez / horká voda 

cappuccino 55 Kč
8 g, espresso 30 +- 5 ml, 0,1 l teplé mléko, mikropěna

flat white 65 Kč
16 g, double espresso 60 +- 5 ml, 0,1 l teplé mléko, mikropěna

latte  60 Kč
8 g, espresso 30 +- 5 ml, 0,2 l teplé mléko, mléčná pěna

extra shot (porce kávy navíc) 15 Kč
8 g, espresso 30 +- 5 ml, horká voda 

turek 35 Kč
(oblíbený nápoj T. G. M.)

vlastní kelímek -7 Kč

* Všechny druhy kávy vám můžeme připravit se sojovým mlékem, ovesným mlékem, 
bez kofeinu i v ledové variantě.

sáčkové čaje English tea shop 35 Kč
(fair trade) 0,3 l, černý / ovocný / zelený / bez kofeinu

čaj z čerstvého zázvoru / ginger tea pouze v zimě 48 Kč
0,2 l, s medem a citronem

med / honey 10 Kč
 

horká čokoláda  / hot chocolate 48 Kč
30 g španělská fair trade směs, 0,2 l mléko

horký džus / hot juice pouze v zimě 48 Kč
0,2 l svařený džus dle chutě a nabídky 
dle přání s výluhem z koření  
 
svařené víno / mulled wine pouze v zimě 58 Kč
0,15 l víno červené nebo bílé, 0,04 l výluh z koření

masala s medem / masala tea pouze v zimě 55 Kč
0,3 l čaj se směsí koření podávaný s mlékem

grog s tuzemákem či griotkou 48 Kč
0,04 l tuzemák/griotka s horkou vodou

KÁVA / coffee

ČAJ / tea

TEPLÉ NÁPOJE / hot drinks

fair trade káva od Mamacoffee



točená kofola / wanna be coke 0,5 l / 0,3 l 38 Kč / 23 Kč

točená oranžáda / orange soda 0,5 l / 0,3 l 34 Kč / 21 Kč

soda 0,2 l  10 Kč

rajec (plastová láhev) / bottled water 0,75 l    28 Kč

royal crown cola 0,25 l 38 Kč

tonic chito / klasický, zázvor 0,25 l    38 Kč

vinea 0,25 l 38 Kč

limonády biozisch 0,33 l    52 Kč

limonády biozisch 0,5 l    64 Kč

jahoda, růžový grep, malina 0,5 l 58 Kč
strawberry, pink grapefruit, raspberry

Domácí ledový čaj 0,5 l 58 Kč

velkopopovický kozel, světlý ležák (11°) 0,5 l / 0,3 l 42 Kč / 32 Kč

plzeňský prazdroj, světlý ležák 0,5 l / 0,3 l 54 Kč / 38 Kč

pivní speciál (dle nabídky) 0,5 l / 0,3 l 58 Kč / 42 Kč

kozel 11° (plech) 0,5 l 38 Kč

plzeňský prazdroj, světlý ležák (sklo) 0,33 l 42 Kč

birell 0,5 l / 0,3 l 38 Kč / 28 Kč
nealkoholické pivo čepované

birell (sklo) 0,5 l 38 Kč

frajer, plně světlé pivo, svrchně kvašené typu APA 0,33 l   55 Kč

NEALKO / soft drinks

NAŠE LIMONÁDY / house lemonades

PIVO / beer



kingswood čepovaný 0,4 l 48 Kč

tátův sad suchý/polosuchý 0,33 l 54 Kč

božkov tuzemský 38 Kč

havana 3yo 59 Kč

božkov republica 60 Kč

malteco ron 10yo – guatemala 75 Kč

absolut 58 Kč

ruský standard 58 Kč

becherovka 43 Kč

fernet / fernet citrus 43 Kč

peprmint likér 43 Kč

griotka 38 Kč

jagermeister 55 Kč

višňovka Žufánek 50 Kč

slivovice Žufánek 70 Kč

hruškovice Žufánek 70 Kč

CIDER

RUM

VODKA

PANÁKY / shots (O,O4 l)

víno z rodinného vinařství Hruška 32 Kč
červené / bílé / rosé 0,1 l

VÍNO / wine



jameson 65 Kč

jack daniels (classic, honey) 70 Kč

cuba libre 89 Kč
0,04 l havana 3yo, 0,2 l royal crown cola, limeta, led 

gin tonic 89 Kč
0,04 l beefeater, 0,2 l tonic, limeta, led

pankrácká svině (shot) 45 Kč
0,02 l havana 3yo, 0,2 l kofola, limeta

jägerbomba 55 Kč
0,04 l jägermeister, semtex

WHISKEY

MÍCHANÉ DRINKY / mixed drinks

beefeater 53 Kč

bombay sapphire 63 Kč
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