KÁVA
Espresso

SEZÓNNE NÁPOJE

		

			1,50 €

40 ml
Silná aromatická káva
s bohatou zlatou penou

Malinový RAF (6, 7)		2,60 €
Espresso s mliekom, smotanou a malinovým sirupom

Espresso Grande

120 ml
Jemné aromatické espresso

			1,60 €

Espresso Macchiato (7)

50 ml
Espresso s trochou mliečnej peny

Double Espresso

			1,60 €

			2,20 €

80 ml
Dvojitá porcia aromatickej kávy
s bohatou zlatou penou

0,2 l

0,3 l

0,4 l

1,80 € 2,00 €

Cappuccino (7)

espresso s horúcim mliekom a mliečnou
penou dekorované čokoládovou polevou a posýpkou
Horúce mlieko s vrstvou espressa pokryté
mliečnou penou a posypané čokoládou

2,00 € 2,30 €

Café Latte (7)

Espresso s horúcim napeneným mliekom
a mliečnou penou

Flat White (7)

Silné espresso ZJEMNENÉ mliekom
s mliečnou mikropenou

2,30 €

VIEDENSKÁ káva (7)		2,00 €
Káva so ŠľAHAČKOU posypaná čokoládou

2,30 €

1,50 € 1,70 €

Americano

Veľká porcia kávy

Čaj z čerstvej mÄty			1,70 €
s medom a citrónom

horúci zázvor		1,70 €
Teplý nápoj s čerstvou zázvorovou šŤavou

horúce nápoje
Teplé mlieko s mliečnou penou posypané
čokoládou – pre našich najmenších

Mlieko/šľAhačka (7) 100 ml/5 g
Príchute malá 15 ml stredná 20 ml

0,40 €
0,40 €

Espresso shot

0,60 €

veľká 25 ml
– vanilka, čokoláda, karamel, oriešok (12)
– kokos

0,50 €

alebo grátis k nákupu

Horúca čokoláda (6, 7) 300 ml

2,20 €

čaj 400 ml

1,50 €

Čokoládový nápoj s horúcim
napeneným mliekom

ĽADOVÉ NÁPOJE

0,3 l

0,4 l

ľadová káva (7)

2,20 €

ľadová čokoláda (7)

2,20 €

Kávový ľadový nápoj s mliekom
a šľahačkou posypaný čokoládou

EXTRA

2,90 €

Čokoládový nápoj so smotanou a malinovým sirupom

Passion green – zelený/ English breakfast/ Darjeeling/
Mätový/ Feel relaxed herb – bylinkový/ Fruits - ovocný

2,00 €

0,4 l

Malinová RAF čokoláda (6, 7)		2,60 €

Babycino (7)

Latte Macchiato (7)		2,00 €

40 ml

0,3 l

Chladený nápoj s mliekom, čokoládou
a šľAhačkou posypaný čokoládou

Vanilla Frappé (1abc, 3, 6, 7, 8b)

2,30 € 2,70 €

Caramel Frappé (1abc, 3, 6, 7, 8b)

2,30 € 2,70 €

Choco Frappé (1abc, 3, 6, 7, 8b)

2,30 € 2,70 €

Miešaný ľadový nápoj s kávovou príchuŤou
s mliekom, vanilkovým sirupom a šľAhačkou
Miešaný ľadový nápoj s kávovou príchuŤou
s mliekom, karamelovým sirupom a šľahačkou
miešaný ľadový nápoj s čokoládovou príchuŤou
s mliekom a šľahačkou

Limonáda Kitl 370 ml			1,70 €
Osviežujúca limonáda s čerstvou šŤavou podľa aktuálnej ponuky

OSTATNÉ NÁPOJE
Voda Rajec

0,5 l
(neperlivá, jemne perlivá)

Džús Cappy

0,33 l

1,90 €

Coca–Cola

0,2 l

1,90 €

- pomaranč

všetky nápoje je možné objednaŤ
bez laktózy alebo bez kofeínu a tiež so sebou.

1,90 €

DEZERTY

SLADKÉ PEČIVO

Tiramisu

80 g
(1a, 3, 6, 7, 8abcg)
Piškótový dezert s kávovou príchuŤou,
krémom mascarpone a savojskými piškótami

Čokoládová kocka

2,50 €

187 g

(1a, 3, 6, 7, 8abcdefgh, 11)
Čokoládový rez s kakaovou polevou

Profiteroles 2 ks

2,60 €

90 g

(1a, 3, 6, 7, 8abcdefgh)
Guľôčky z odpaľovaného cesta plnené
čokoládovým a preliate vanilkovým krémom

2,30 €

Profiteroles menu

3,00 €

Cheesecake

2,40 €

Cheesecake – jahoda

2,40 €

Malinová kocka

1,00 €

2 ks profiteroles a vybraný nápoj do maximálnej veľkosti 0,3 l
179 g
(1abcdef, 3, 5, 6, 7, 8abcdefgh, 13)
Koláč z krehkého cesta plnený tvarohovým krémom
121 g
(1abcdef, 3, 5, 6, 7, 8abcdefgh)
Koláč z krehkého cesta
plnený tvarohovým krémom a jahodami
47 g
(1abcdef, 3, 7, 5, 6, 8abcdefgh)
Piškótový rez s ľahkým tvarohovým krémom
a malinami

Jablková torta s karamelom

145 g

(1, 3, 6, 7, 8)
Jablková torta z krehkého cesta plnená
jablkami a poliata karamelom

Yuzu torta

125 g
(1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)
ľahký koláč z japonského citrusu yuzu
(najdrahšieho na svete!) s jemnou čokoládovou polevou

2,20 €

1,50

Croissant maslový

65 g*		
€
(1a, 3, 7, 11)
s džemom (25 g) alebo Nutellou (30 g)

Croissant Menu		
2,60 €
Croissant s džemom (25 G) alebo Nutellou (30 G)
a vybraný nápoj do maximálnej veľkosti 0,3 L

Cookie double chocolate

1,00

Cookie triple chocolate

1,00

75 g*		
€
(1a, 3, 6, 7, 8e)
Tradičná sušienka cookie s dvojakou čokoládou

75 g*		
€
(1a, 3, 6, 7, 8e)
Tradičná sušienka cookie s trojakou čokoládou

šiška

- 1 ks (podľa výberu) 25 g

0,50 €

Muffin s čokoládou

2,20 €

- plnka nugátová (1a, 3, 6, 7, 8b)
- plnka ovocná (1a, 3, 7, 8abcdefgh)
130 g

(1a, 3, 6, 7, 8abcdefgh, 11)
Muffin s KÚSKAMI čokolády

Makrónky

- 1 ks (podľa výberu) 12 g

1,00 €

Ovsený flapjack 76 g

1,20 €

(1ac, 3, 6, 7, 8ag)
krehký sladký korpus z mletých mandlí a bielkového snehu s krémom

(1ad, 3, 7)
Ovsený zákusok s hrozienkami a slnečnicovými semenami

2,30 €
* Po dopečení.

BEZ LEPKU
ALEBO LAKTÓZY
2,70 €

bezlepková torta podľa ponuky 165 g		
(3, 5, 6, 7 [znížený obsah laktózy: < 100 mg/100 g], 8)**

Obsahuje alebo môže obsahovaŤ alergény (uvedené v zátvorkách)

1 obilniny obsahujúce lepok (1a pšenica, 1b raž, 1c jAčmeň, 1d ovos, 1e špalda, 1f kamut), 2 kôrovce, 3 vajcia,
4 ryby, 5 jadrá podzemnice olejnej (arašidy), 6 sójové bôby, 7 mlieko (vrátane laktózy), 8 orechy (8a mandle,
8b lieskové orechy, 8c vlašské orechy, 8d kešu ORIEŠKY, 8e pekanové orechy, 8f brazílske orechy, 8g PISTÁCIOVÉ
ORIEŠKY, 8h MAKADAMiOVÉ ORECHY), 9 zeler, 10 horčica, 11 sezamové semeno, 12 oxid siričitý a siričitany, 13 vlčí
bôb (lupina), 14 mÄkkýše.

** Bližšie informácie o týchto alergénoch u obsluhy.
Bez laktózy, obsahuje alebo môže obsahovaŤ stopy mliečnej bielkoviny.

Nami uvádzaný zoznam alergénov v jednotlivých pokrmoch zodpovedá ingredienciám, z ktorých sú zostavované.
Pokrmy pripravujeme v kuchyni/priestoroch, kde sa vyskytujú alergény, a hoci venujeme najvyššie možné úsilie tomu,
aby jednotlivé suroviny zostali ODDELENÉ, nemôžeme garantovaŤ, že nedôjde k neúmyselnej kontaminácii alergénnou
zložkou. Údaje sú platné od 18. 2. 2018.

Zmeny v ponuke dezertov a nápojov vyhradené.

Pokrmy a nápoje podávané v reštaurácii sú určené na okamžitú spotrebu bez skladovania. Uvedené ceny sú odporúčané.

A

