KÁVA

ZIMNÝ KÁVOVÝ ŠPECIÁL

Anglická Has Bean Coﬀee sa radí k popredným
pražiarňam vo svete. Dvakrát za mesiac kávu
obmieňame. Chceš ju aj na doma? Na predaj
máme 250g balenia.

Espresso

9g / 1,60 €

Espresso lungo

9g / 1,60 €

Espresso doppio

18g / 2,10 €

Moccacino

18g / 3,00 €

Dvojité espresso kombinované s horkastým
Kakaukom od Slowlandie a krémovou mliečnou penou.
Nápoj, do ktorého sa schováš pred zimou. (7)

EXTRA
Mlieko čerstvé (7)

0,20 €

Espresso macchiatto (7)

9g / 1,90 €

Mlieko bezlaktózové

0,30 €

Cappuccino (7)

9g / 2,20 €

Mlieko XXL (7)

1,00 €

Caﬀe latté (7)

9g / 2,50 €

Kokosové mlieko

0,50 €

Flat white (7)

18g / 2,70 €

Espresso shot

0,90 €

Filtrovaná káva

200 g / 2,20 €

Do našej ponuky pribudla filtrovaná káva, sláva!
Pohár horúcej čiernej kávy Batch Brew pasuje
k prebúdzaniu ako uliaty. Kávu servírujeme
do vypitia zásob.

KÁVA / ČAJ

káva, čaje, kakavko

5AJE

ZIMNÉ HORÚCE NÁPOJE

Čaje Teapigs privážame z Anglicka. Medzi
porcovanými čajmi sme im nenašli miestneho
konkurenta. Vyber si z našej ponuky:
earl grey čierny / zelený s jasmínom /rooibos /
ovocný / mätový / kamilkový

Pre jedného v konvičke
Pre kamošov v džbáne
Med od slovenských včelárov

0,4 , / 2,20€
1 , / 4,00€

Horúca šípka

0,25 , / 2,50 €

Šípkový výluh v kombinácii s bylinným sirupom,
badiánom a pomarančom. Vôňa Vianoc na všedné dni.

Horúci zázvor

0,4 , / 2,70 €

Čerstvý zázvor sme doplnili sušenými jabĺčkami
a zázvorovo-citrónovým sirupom v bio kvalite. Nápoj
na podporu pevného zdravia počas chladných dní.

0,50 €

Čajovú pohodu si vieš vziať domov. Naše čaje sú
trvanlivé a jednoduché na prípravu. Na predaj máme
balenia po 15 čajových vrecúšok — opýtaj sa kolegov
na dostupnú ponuku.

MLIE5NE NÁPOJE
Kakavko

0,3 , / 2,50 €

Nápoj detstva z kvalitnej slovenskej Lyra čokolády.
Vyber si horkú alebo mliečnu verziu. Odporúčame
ku kaši na raňajky. (7)

Caro s mliečnou penou

0,25 , / 2,00 €

Cereálny nápoj bez kofeínu vhodný pre maminy
a skorých spáčov. (1, 7)

Babyccino

0,2 , / 1,00 €

Horúca mliečna pena v šálke s Krtečkom vhodná
pre najmenších. (7)

KÁVA / ČAJ

káva, čaje, kakavko

Š>AVY

LIMONÁDY NAŠE
VE+KÝ ⁄ OBROVSKÝ SMÄD

Hrušková

0,5 , / 1,0 ,
3,20 € / 5,80 €

hruškový džús, perníkový sirup, citrónová šťava,
hruškový kompót

Pomaranč / Grep / mix

0,1 , / 1,40 €

Namiešaj si vitamínovú bombu podľa vlastnej chuti.

Minerálka Budiš

0,33 , / 1,40 €

perlivá / jemne perlivá

Citrónová

1,50 € / 2,80 €

citrónová šťava, trstinový sirup, plátky citróna

Kávové

LIMONÁDY Z F=AŠE
Jemne šumivé limonády ON LEMON sú vyrábané
na prírodnej báze. Lemonisti deklarujú dôraz pri
výbere správnych ingrediencií od menších rodinných
podnikov, tak sme si padli do chuti.

Kola

0,33 , / 2,90 €

100% prírodná so zníženým obsahom kofeínu

Matchbata

SMOOTHIE
0,3 , / 3,90 €

Krémové smoothie s chia semiačkami, espressom,
kokosovým mliekom a banánom. Po ochutnaní vzniká
ľahká závislosť. Najmä, ak si kaviarenský povaľač.

Mrkvovo-pomarančové

0,3 , / 3,90 €

Výdatný pohár plný vitamínov z ovocia a zeleniny,
doplnený zázvorom a slnečnicovými semiačkami.
Dezert bez výčitiek.

0,33 , / 2,90 €

zelený čaj so šťavou z jablka, citrónu a limetky,
bez pridaného cukru

Pomaranč

0,33 , / 2,90 €

zdravšia verzia dobre známej socíkovskej žltej limče

NÁPOJE

limonády, šťavy, smoothie

PIVO F=AŠKOVÉ
Vsadili sme na slovenský remeselný pivovar
Karpat z Hrnčiaroviec nad Parnou. Pivo uvarené
z karpatskej vody a kvalitných surovín podľa
osvedčených tradičných receptúr s nezameniteľným
špecifickým charakterom a bohatou chuťou.*

VÍNO
Vinárstvo Bažalík — spojenie remesla, kultúry,
tradície a lásky k zemi. Žiť z toho, čo nám táto zem
dáva. S pokorou vypestovať hrozno, bez chémie,
šetrne k sebe i okoliu. S radosťou z neho vyrábať
dobré víno a s láskou si ho vychutnať s najbližšími.

Premium Lager, 12°

ROZLIEVANÉ

Svetlý ležiak plzenského typu s výraznou chmeľovou
chuťou a chlebnatým telom. Vyznačuje sa bohatou
zlatavou penou. Nepasterizované a nefiltrované pivo.

Rizling rýnsky 2017 suché

0,33 , / 2,50 €

(1, 12)

Coﬀee STOUT, 13°
0,33 , / 3,50 €

Vrchne kvasené tmavé pivo. Pri jeho výrobe bolo
použitých 7 druhov sladu. Je prirodzene horké,
s príjemnou chuťou kávy Arabica. (1, 12)

0,1 , / 2,90 €

Fľaša 0,75 , / 18,90 €

Krémovo zamatový, vyrobený technológiou „sur lie“.
Miešaním pol roka s vlastnými jemnými kalmi, pre plnšiu
chuť, lepšie vyzrievanie a stabilnejšie víno bez pridávania
konzervantov. (12)
Chceš červené víno? Bude, ale ešte je v sude!
Na aktuálnu ponuku sa opýtaj nášho personálu.
Víno sa môže počas sezóny obmieňať.

Mustang APA, 13°

F2AŠA, ZE ŠUPY!

Vrchné kvasené pivo svetlo-medenej farby, jemne
horkej, bylinno-chmeľovej chuti. Má výraznú kvetovoovocnú vôňu. Nepasterizované a nefiltrované pivo. (1, 12)

3 šupy 2016

0,33 , / 3,50 €

* Pivo sa môže počas sezóny obmieňať.

PIVO / VÍNO / INÔ

Fľaša 0,75 , / 25,40 €
Tri odrody z troch jurských viníc: Rizling rýnsky, Rizling
Vlašský a Silván zelený. Spontánne kvasené 3 mesiace
spolu so šupkami, rok vyzrievané v dubových sudoch,
bez filtrácie, čírenia a pridávania oxidu siričitého
až po fľašovanie. Sviežosť a široko ďaleké výrazné chute
získané zo šupiek... (12)

pivo, víno, catering & piknik

