
BEE’S KNEES
gin, náš medový sirup, citron
110 Kč 15 g alk.

AMARETTO SOUR
amaretto, bourbon whiskey,

náš cukrový sirup, citron
140 Kč 15,9 g alk.

PAINT IT PINK
tequila, pomerančový likér, brusinka,

náš medový sirup, limeta
155 Kč 23,2 g alk.

TROUBLEMAKER
slivovice, rum, bylinný likér,

grepová šťáva, náš cukrový sirup,
citron

110 Kč 18 g alk.

IT’S ME MARIO
bylinný likér, náš cukrový sirup,

citron, červené víno
110 Kč 16,7 g alk.

SAFE BET
rum, jablečná šťáva,

náš zázvorovo-medový sirup, citron
130 Kč 16 g alk.

AMERICANO
campari, červený vermut, soda
110 Kč hořký 13 g alk.

CREAM PUFF
rum, averna, náš máslový sirup,

domácí šlehačka, muškátový oříšek
130 Kč silný 16,3 g alk.

BLISS
gin, rybízový likér,

náš cukrový sirup, citron
130 Kč 17,4 g alk.

BUTTERBEER
infuze hnědého másla a whiskey,
jablečná šťáva, zázvorové pivo,

náš perníkový sirup
150 Kč sladký 11,2 g alk.

MY CLEMENTINE
bílý rum, mandarinková šťáva,

náš cukrový sirup, limeta
115 Kč 15 g alk.

JASMINE
gin, campari, pomerančový likér,

náš cukrový sirup, citron
120 Kč suchý 17,2 g alk.

Pokud drink není přesně podle vaší chuti, dejte nám vědět a doladíme ho.
Máte chuť na něco mimo menu? Neváhejte se zeptat obsluhy.

Vše “s sebou” je 100% kompostovatelné - kelímek +5 Kč
Info o alergenech na vyžádání u obsluhy



Nealko koktejly a limonády
Domácí limonáda 60 Kč
dle nabídky

AFTERNOON TEA 70 Kč
earl grey čaj, pomerančová šťáva, náš medový sirup, citron

TOUT DE LA FRUIT 70 Kč
ananasová šťáva, pomerančová šťáva, náš šípkovo-ibiškový sirup, citron, soda

I’M A DRIVER 60 Kč

nealkoholické pivo, grepová šťáva, náš šípkovo-ibiškový sirup

DIVINE 80 Kč

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

Teplé nápoje
Espresso / Double 45 / 65 Kč

Espresso Lungo / Double 50 / 70 Kč

Cappuccino 55 Kč

Caffè Latte / perníčkové / chai 75 / 85 / 85 Kč

Flat White 75 Kč

Mocha = Caffè Latte s čokoládou 85 Kč

Horká čokoláda + domácí šlehačka a marshmallows nealko / alko 85 / 135 Kč

Punč nealko / alko 70 / 120 Kč
Rostlinné mléko +10 Kč

Máte hlad?
Zapečené Nachos + mozzarella, cheddar, rajčata, zakysaná smetana 130 Kč

Náš izraelský hummus + bramborové krekry, mrkev 85 Kč

Arašídy v medu 50 g 40 Kč

Pražené a solené arašídy / mandle 50 g 40 / 65 Kč

Pražené a solené kešu / pistácie 50 g 70 / 75 Kč

Naskenujte pro nabídku rozlévaného alkoholu


