Nápojový lístek

Jídelní lístek
Jídla podáváme od 11:00 do 22:00

Kávy

Koktejly nealkoholické

Espresso Ristretto (15 ml extra silná aromatická káva)
Espresso (30 ml silná aromatická káva)
Espresso Lungo (80 ml silná aromatická káva)
Espresso Doppio (80 ml dvojitá porce kávy)
Cappuccino (30 ml espresso s mléčnou emulzí a mléčnou pěnou)
Moccacino (30 ml espresso s mléčnou pěnou a čokoládovým sirupem)
Latte Macchiato (espresso, vyšlehané horké mléko)
Dýňové Latte Macchiato

42,42,42,69,49,49,49,-

(espresso, vyšlehané horké mléko, dýňový sirup)

54,52,57,59,39,-

Káva vídeňská (espresso, šlehačka)
Káva alžírská (espresso, 2 cl vaječný likér, šlehačka)
Káva irská (espresso, 2 cl irská whiskey, šlehačka)
Káva turecká

Ledové kávy
Frappé (vyšlehaná chlazená káva s mlékem, cukr, led)
Frappuccino

49,-

(vyšlehaná chlazená káva s mlékem, karamel, šlehačka, led)

59,65,65,-

Ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou
Espresso Tonic (espresso, Tonic, led, citron)

Všechny kávy můžete dostat s příchutí dle Vašeho přání (karamel, čokoláda,
vanilka, skořice)
Na požádání Vám připravíme kteroukoli kávu bez kofeinu.

5,-

Teplé nápoje
Čaj s čerstvou mátou nebo zázvorem, citronem a medem
Čaj DILMAH dle nabídky, čaj v sáčku vyrobeném z přírodních materiálů
Horký juice (dle nabídky, s hřebíčkem a skořicí)
Horká čokoláda mléčná
Svařené víno bílé/červené
Grog (4 cl rum, horká voda, citron)
Ka-Varenský punč (4 cl rum, červené víno, koktejlové ovoce, skořice)
Višňový punč

45,43,39,49,55,55,74,-

(4 cl Griotte Božkov, bílé víno, juice, višně, skořice, hřebíček)

79,10,6,-

Šlehačka
Med

Ledové čaje a limonády
Ledový jahodový čaj s ovocem a mátou
Ledový zelený čaj s limetou a mátou
Zázvorová limonáda s citronem a mátou
Grepová limonáda s citronem a ledem
Okurková limonáda
Ka-Varenská limonáda

0,3l
0,3l
0,3l
0,3l
0,3l
0,3l

39,39,39,39,45,45,-

(pomerančový juice, soda, grenadina, led)

Limonáda Varna

0,3l

45,-

(pomerančový a broskvový juice, soda, mango sirup, led)

Nealkoholické nápoje
Kofola točená
Kofola točená
Coca-Cola, ZERO, ZERO Lemon
Fanta (pomeranč, bílé hrozno)
Sprite
Tonic Kinley, Ginger, Rose
Bonaqua (neperlivá, perlivá)
Rozlévaný Cappy juice (dle nabídky)
Birell polotmavý/světlý – nealkoholické pivo
Red Bull

0,3l
0,5l
0,33l
0,33l
0,33l
0,25l
0,25l
0,2l
0,5l

27,39,39,39,39,39,34,33,37,62,-

Mléčné koktejly
Karamelový, Jahodový, Malinový, Lesní směs

0,4l

59,-

Sendvič vegetarián

Polévky

Chameleon baby (pomerančový juice, curacao sirup, led)
Virgin Colada

59,65,-

(ananasový a pomerančový juice, kokosový sirup, smetana, led)

Virgin Mojito (máta, třtinový cukr, limeta, soda, led)

Polévka dle denní nabídky

39,-

Dýňová polévka

69,-

65,-

Alkoholické nápoje

69,-

Koktejly alkoholické

Bramborové lupínky s česnekovým dipem

79,-

Nachos chips s česnekovým dipem

89,-

Nakládaný hermelín s feferonkou a červenou cibulí, pečivo 99,-

(4 cl Bacardi, ananasový juice, smetana, kokosový sirup, led)

Sex on the Beach (4 cl vodka, pomerančový juice, grenadina, led)
Tequila Sunrise (4 cl tequila, pomerančový juice, grenadina, led)
Campari Orange (5 cl Campari, pomerančový juice, led)
Aperol Spritz (4 cl Aperol, 6 cl Prosecco, soda, led, pomeranč)

89,89,89,89,-

Aperitivy
Cinzano Bianco, Cinzano Dry
Campari Bitter

10 cl
5 cl

45,49,-

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

39,39,39,39,49,49,55,75,-

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

44,44,49,49,49,49,-

Likéry
Magister
Fernet Stock, Fernet Stock Citrus
Vaječný likér Božkov
Griotte Božkov
Baileys
Becherovka
Jägermeister
Grappa Tradizione Ramazzotti

Destiláty
Hruška Jubilejná
Slivovice Jubilejná
Slivovice Jelínek
Hruškovice Jelínek
Finlandia vodka
Beefeater Dry Gin

Tequily
Olmeca Silver, Olmeca Gold

4 cl

64,-

Rumy
Rum Božkov
Bacardi Superior
Captain Morgan
Ron Zacapa 23 años

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

39,55,55,149,-

4 cl
4 cl
4 cl

59,60,69,-

Burgery
American classic
150 g hovězí mleté maso, opečená anglická slanina, čedar,
kyselá okurka, rajče, salát, červená cibule, bbq omáčka,
hranolky a tatarská omáčka

189,-

French
150 g mleté hovězí maso, rukola, rajče, hermelín, opečená
anglická slanina, karamelizovaná cibulka, náš francouzský
dresink, hranolky a tatarská omáčka

189,-

144,-

Hot dog cheddar bacon s hranolky a tatarskou omáčkou
Hovězí klobása, červená cibule, opečená slanina, cheddar,
hořčice, kečup

164,-

Hlavní jídla
Domácí bramborové noky s mozzarellou
noky, mozzarella, sušená rajčata, černé olivy, smetana
a sýr Grana

144,-

Grilovaný kuřecí prsní steak
174,200 g kuřecí maso, rukola, pečené baby brambory a omáčka
se sušenými rajčaty

Saláty

Pulled pork
184,150 g trhané vepřové ramínko v bbq omáčce, majonéza,
rukola, karamelizovaná cibulka, hranolky a tatarská omáčka
199,-

Lady Caesar
179,150 g kuřecí prso, opečená anglická slanina, sýr Grana, salát,
caesar dresink, hranolky a tatarská omáčka
Kachní
189,150 g pomalu pečeného trhaného kachního masa, červený
Coleslaw s medem, hranolky a tatarská omáčka
Vegetarian čočkový

Panini s kuřecím masem

Domácí bramborové noky s kuřecím masem
159,noky, kuřecí maso, česnek, brokolice, smetana a sýr Grana

Habañero
189,150 g hovězí mleté maso, opečená anglická slanina, čedar,
kyselá okurka, rajče, salát, pasta z papriček Habañeros,
majonéza, hranolky a tatarská omáčka

Pulled pork Ka-Varna
100 g trhané vepřové ramínko v bbq omáčce, 120 g hovězí
mleté maso, čedar, rajče, salát, majonéza, bbq omáčka,
hranolky a tatarská omáčka

majonéza a hranolky

a rajčata

Škvarková pomazánka, pečivo
79,89,89,-

toastový chléb, ementál, čedar, salátová okurka, rajče, salát,

zapékaná bageta, kuřecí maso, mozzarella, bazalkové pesto

Chuťovky k pivu a vínu

Cuba Libre (4 cl Bacardi, limeta, Coca-Cola, led)
Mojito (4 cl Bacardi, máta, limeta, třtinový cukr, soda)
Piña Colada

99,-

Salát s tuňákem
mix trhaných salátů, tuňák, vařené vejce, cherry rajčata,
červená cibule a hořčicový dresink

164,-

Caesar salát
lístky římského salátu, kuřecí prsa, ančovičkový dresink,
krutony, opečená slanina a sýr Grana

179,-

Pečivo
Omáčky dle nabídky

15,15,-

Palačinky
Palačinka s tvarohem a šlehačkou

59,-

Palačinka se zmrzlinou, medem, oříšky a šlehačkou

74,-

Poháry a zmrzliny
Zmrzlinový čokoládový pohár se šlehačkou

84,-

Zmrzlinový pohár s lesním ovocem a šlehačkou

99,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

94,-

Zmrzlina
(vanilková, čokoládová, jahodová)

15,-

159,-

čočkový burger, rukola, rajče, mozzarella, bazalková majonéza,

Dezerty a dorty

hranolky a tatarská omáčka

Dle denní nabídky

Sendviče, panini a hot dog

Slané pečivo

Whiskey a bourbon
Jameson
Tullamore Dew
Jack Daniel´s, Jack Daniel´s Honey

Koňaky
Metaxa 5*
Hennessy V.S.
Martell V.S.

4 cl
4 cl
4 cl

59,89,89,-

Sendvič Ka-Varna
toastový chléb, prosciutto, anglická slanina, ementál,
salátová okurka, rajče, salát, majonéza a hranolky

129,-

Sendvič s tuňákem
toastový chléb, tuňák, vejce, salátová okurka, rajče, salát,
majonéza a hranolky

149,-

Tyčinky Havlík

37,-

Arašídy solené

37,-

