
 Zimní nabídka   
 
Kávové nápoje 
 
Spice Chai Cappuccino (Cappuccino se směsí Spice Chai)   65,- 
Pumpkin Spice Latte se šlehačkou (Latte, dýňový sirup, šlehačka)  69,- 
Vanilkové Latte macchiato (Latte, vanilkový sirup)                65,- 
Calimero (Doppio, vaječný likér, čerstvá šlehačka)    79,- 
 
Belgická horká čokoláda speciál s čerstvou šlehačkou 
 
Bílá čokoláda s malinami       75,- 
Mléčná čokoláda s mini marshmallow      75,- 
Hořká čokoláda s chilli        75,- 
  
Nealkoholické teplé nápoje 
 
Superblend Beetroot s kokosovým mlékem      69,- 
(řepový prášek, kokos. cukr, kakao, koření) VEGAN  
Matcha Latte s kokosovým mlékem (prášek matcha, kokos. cukr)   69,- 
Chai Latte (směs Spice Chai, našlehané mléko)    59,- 
 
Rakytník (rakytníkový sirup, pomeranč, horká voda)    49,- 
Zázvor (zázvorový sirup, citron, horká voda)     49,- 
Punč (nealko punč, maliny, skořice)       55,- 
 
Alkoholické teplé nápoje 
 
Horká bomba (rum, zázvorový sirup, horká voda, citron)   69,- 
Svařené víno (červené víno, pomeranč, vanil. cukr, koření)   89,- 
Třešňový punč (punč, pomeranč, skořice)     65,- 
Bílý punč (bílé víno, vodka, bezový sirup, citron)    65,- 
 
Horké maliny 
 
Malé (1 kopeček vanilkové zmrzliny, maliny 50 g, čerstvá šlehačka)  59,- 
Velké (2 kopečky vanilkové zmrzliny, maliny 100 g, čerstvá šlehačka)  79,- 
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