FALL SOUR

CARIBBEAN COFFEE

gin, šťáva z granátového jablka,
domácí cukrový sirup, citron
125 Kč

rum, ananasový likér, ananasová šťáva,
domácí cukrový sirup, espresso, limeta
125 Kč

RICO

DANCE MONKEY

bílý rum, grepová šťáva,
domácí šípkový sirup, citron
110 Kč

rum, banánový likér,
angostura bitters
135 Kč

BARDZO DOBRE

20TH CENTURY

bison grass vodka, jablečná šťáva,
domácí perníkový sirup, citron
110 Kč

gin, bílý kakaový likér,
lillet blanc, citron
115 Kč

BELLA

PENICILLIN

tequila, aperol,
domácí medový sirup, limeta
135 Kč

skotská whisky, kouřová whisky,
domácí medovo-zázvorový sirup, citron
140 Kč

MY CHAI

SICILIAN NIGHT

rum, pomerančová šťáva,
domácí chai sirup, citron
115 Kč

bourbon whiskey, averna,
domácí cukrový sirup, citron
130 Kč

BY THE WINE

PINKY SWEAR

portské víno, mirabelkové pyré,
domácí cukrový sirup, citron
105 Kč

gin, višňovka,
domácí cukrový sirup
120 Kč

Máte chuť na něco mimo menu? Pokud máme ingredience, rádi Vám vyhovíme.
Vše “s sebou” je 100% kompostovatelné - kelímek +5 Kč
Domácí sirupy si opravdu připravujeme sami.
Info o alergenech na vyžádání u obsluhy

Nealko koktejly a limonády

Domácí limonáda

60 Kč

dle nabídky

CHIMNEY

80 Kč

uzený čaj, meruňkové pyré, domácí cukrový sirup, citron, soda

AFTERNOON TEA

70 Kč

earl grey čaj, pomerančová šťáva, domácí medový sirup, citron

TOUT DE LA FRUIT

70 Kč

ananasová šťáva, pomerančová šťáva, domácí šípkový sirup, citron, soda

I’M A DRIVER

60 Kč

nealkoholické pivo, grepová šťáva, domácí šípkový sirup

DIVINE

80 Kč

výluh z květu růže, brusinková šťáva, marakuja, domácí cukrový sirup

Teplé nápoje

Espresso / Double
Espresso Lungo
Cappuccino / perníčkové
Caffè Latte
Flat White
Mocha - Caffè Latte s čokoládou
Horká čokoláda nealko / alko + domácí šlehačka a Marshmallow
Punč nealko / alko

45 / 65 Kč

Rostlinné mléko

+10 Kč

50 Kč
55 / 65 Kč
75 Kč
75 Kč
85 Kč
85 / 135 Kč
70 / 120 Kč

Máte hlad?

Zapečené Nachos + mozzarella, cheddar, rajčata, zakysaná smetana

130 Kč

Arašídy v medu

50 g

40 Kč

Pražené a solené arašídy / mandle
Pražené a solené kešu / pistácie

50 g

35 / 65 Kč

50 g

70 / 75 Kč

Naskenujte pro nabídku alkoholu

