
Čaje z naší nabídky je možné objednat následujícím způsobem:

Zhong:

Množství 5g čaje určeného k samopřípravě ve speciální keramice „zhong“
nebo „minijapan“ (o objemu 0,1l-0,2l). Čaj můžete zalévat vícekrát. Pokud jste
u nás  poprvé, neváhejte se zeptat obsluhy na dobu louhování a optimální
teplotu vody, která se u každého druhu čaje liší.

Konvička:
Množství 10g čaje připraveného čajmenem je servírováno v konvičce, jejíž 
objem se pohybuje od 0,3l do 0,5l. Některé čaje je možné připravit na více 
nálevů (informace o počtu nálevů najdete u jednotlivých čajů). Po dopití tedy 
požádejte obsluhu o přípravu dalšího nálevu, který máte zdarma.

Maté:
Maté a jeho varianty v množství 15g podáváme v keramických kalabasách, 
samozřejmostí je i speciální brčko - bombilla. Objem našich kalabas se
pohybuje od cca 350 ml do 450 ml. Na vyžádání přineseme i termosku s vodou
pro další nálevy.

Kvetoucí čaje:
Kvetoucí čaje podáváme výhradně na samopřípravu ve skleněných
konvičkách,  abyste si mohli čaj vychutnat i vizuálně.

Všechny čaje z naší nabídky, lze zakoupit na baru.
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www.veselacajovna.cz
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Naše nabídka online



LEDOVÉ
ČAJE



CHLAZENÉ ČAJE A NEČAJE

Ledový Tuareg                               98,-
Osvěžující, silně slazený marocký
nápoj, který se skládá ze zeleného
čaje Gunpowder a marocké máty
Nana.

 
Ledové Karkade                            98,- 
Sladkokyselý nápoj ze súdánského
ibišku.

 
Ledový čaj Piña Colada                98,- 
Směs kandovaného ananasu, kousků
jablek, kokosu, šípků a květů ibišku
na ledu.

Ledový Jasmín                                98,- 
Macerovaný čínský jasmínový zelený
čaj.

Kombucha                                      98,- 
Lehce perlivý fermentovaný nápoj ze
zeleného či černého čaje.

Matcha s džusem                        118,- 
Ovocný džus (2,5 dcl) vašeho výběru
vyšejkrovaný s Matcha čajem.

Kofola s Maté (5dcl)                    98,- 
Spařené lístky zeleného Maté
dotočené Kofolou.

 
Ledová Matcha Sweet               128,- 
Sladký japonský nápoj ze zeleného
práškového čaje Matcha se salkem,
mlékem a ledem.

 (3dcl)

OVOCNÉ LIMONÁDY

Borůvka
Malina
Hruška

Pomeranč se zázvorem

 (3dcl)

98,-



ZELENÉ ČAJE



Gunpowder Temple of Heaven
 „Střelný prach“ - drobný, tmavě
zelený, lesklý list svinutý do tvaru
perly, nálev vyvážené, lehce květově
nasládlé, lehce natrpklé, velice
osvěžující chuti.

konvička (1 nálev) 98,-

Lu An Gua Pian
Smaragdově zelené lístky, květinová
chuť, aromatický aftertaste.
„Melounová semínka“ jsou unikátní
tím, že se k jejich výrobě používají 
 lístky bez tipsů a krom tvarování na
pánvích podstupují i krok pečení.
Počátky čaje jdou až k dynastii Tang
a mistr Lu Yu jej popisuje jako
„výjimečný čaj“. Za dynastie Ming se
odváděl k císařskému dvoru jako
tzv. „tribute tea“.

zhong 98,-
konvička (3 nálevy) 134,-

Lu Bao Shi
„Zelený drahokam“ - středně velké
lístky, pečlivě ručně tvarované do
malých kuliček. Svěží zelený čaj,
příjemně nasládlé, komplexní,
dlouze doznívající chuti. 

zhong 108,-
konvička (3 nálevy) 144,-

Lu Xue Ya
„Zelený sníh“ - drobné lístky,
podélně svinuté, smaragdové barvy.
Vůně květinová, lehce pečené chuti
a s jemně sladkým aftertastem.

zhong 98,-
konvička (3 nálevy) 134,-

Tian Mu Long Zhu Cha
„Dračí oči“ – velejemný zelený čaj s
delikátní chutí a vůní horského
vánku, unikátní je především jeho
vzhled, je ručně zpracován v drobné
kuličky, podobající se perlám.

zhong 118,-
konvička (3 nálevy) 154,-

Lung Ching Shi Feng
„Dračí studna ze Lvího vrcholku“
Luxusní sorta čínského zeleného
čaje. Nálev čisté nazelenalé barvy,
plné jemně nasládlé chuti a
vyvážené vůně, s dlouhotrvajícím
aftertastem.

 zhong  158,-
konvička (3 nálevy) 194,-

Que She Jian
„Ptačí jazýček“. Vynikající třída
fujianského jasmínového čaje. Malé,
tmavě zelené lístečky, s minimálním
množstvím květů jasmínu. Tento čaj
přesto vyniká velmi výraznou
jasmínovou vůní i chutí. Uvolňující
nálev, lehce povzbudivý.

zhong 108,-
konvička (3 nálevy) 144,-



Meng Ding Si Bei Xiang
Název čaje, „Vůně čtyř šálků“,
prozrazuje, že v čaji jsou ukryty čtyři
vůně, které se projevují postupně, s
každým nálevem vystoupí do
popředí jedna z nich, která v šálku
dominuje. Jiskřivě žlutý nálev řízné,
lehce svíravé a silné chuti s
intenzivní květově-ovocnou stopou
na patře a s pomalu doznívajícím
mírně kořeněným aftertastem.

zhong 108,-
konvička (3 nálevy) 144,-

Nokcha
Zelený, výhradně ručně zpracovaný
čaj z jihokorejského pohoří Jiri Shan,
blízko města Pu-san. Nálev má svěží
světle zelenou barvu, delikátní, plné,
nasládlé chutě a velmi příjemnou
dlouhotrvající závěrečnou chuť.

zhong 148,-
konvička (3 nálevy) 184,-

Kvetoucí čaj
Ručně vázané aromatizované čaje, z
lístků kvalitního zeleného čaje. Díky
tomu nejenom dobře vypadají, ale
oplývají i lepší a jemnější vůní a chutí
s jasmínovými či bylinnými tóny,
které jsou patrné i v dalších
nálevech.

konvička (na samopřípravu) 108,-

Vietnam Thai Nguyen
Vynikající třída vietnamského
zeleného čaje oblíbená zejména pro
velice zvláštní a atypickou chuť
připomínající vysokohorské čaje
japonské.

zhong 98,-
konvička (2 nálevy) 134,-

Sencha
Vynikající třída japonského zeleného 
čaje. Prvotřídní, tmavě zelený lesklý 
drobný list s podílem lámaného listu 
typickým pro silnější propařované 
čaje. Světle zelený nálev velmi 
lahodné, lehce nasládlé, mírně 
svíravé, výrazně trávové, svěží, 
harmonické chuti.

zhong 118,-
konvička (3 nálevy) 154,-

Kukicha
Japonský čaj sestávající se ze stonků
a listů zbylých při zpracování první
sklizně. Má mírně nasládlou chuť,
nálev trávově zelené barvy a svěže
zelenou vůni. Díky nižšímu obsahu
kofeinu je Kukicha vhodná k
večernímu popíjení.

zhong 98,-
konvička (2 nálevy) 134,-



Hojicha
Japonská specialita z pražených 
řapíků a lístků zeleného čaje Bancha. 
Hnědý nálev výrazné, chlebově 
nasládlé chuti i vůně. V Japonsku 
velmi oblíbeným čajem k jídlu a po 
jídle.

zhong 98,-
konvička (2 nálevy) 134,-

Genmaicha
Standardní japonský zelený čaj s
praženou rýží. Nálev trávově svíravé
chuti připomínající pražený chléb s
příjemnou vůní.

zhong 98,-
konvička (2 nálevy) 134,-

Tamaryokucha
Od ostatních japonských zelených
čajů se liší především svým
zpracováním - čínskou metodou
pražení na pánvi. Má sladší, méně
svíravou chuť s lehce oříškovým
tónem.

zhong 128,-
konvička (3 nálevy) 164,-

Gyokuro
Nejvyšší sorta zeleného japonského
čaje sklízená ze zastíněných
plantáží. Smaragdově zelený nálev s
tyrkysovým nádechem, velice
lahodná, silně olejnatá, plná a
komplexní chuť s lehkými
květovými a trávovými tóny a
silným aroma moře a lesa.

zhong 198,-
konvička (3 nálevy) 234,-

Matcha Tea
Matcha vzniká rozemletím
nejlepších tříd japonského čaje ze
stíněných plantáží. Nálev zeleného
vzhledu a silně trávové, nasládlé,
příjemně svíravé až natrpklé chuti.
Připravujeme jej postupem
převzatým z japonského čajového
obřadu, při kterém se 5 g čaje ušlehá
bambusovou metličkou v šálku
chawan.

Chawan (1 „nálev“)   164,-

Matcha Iri Sencha
Kombinace japonského čaje a
Matcha. 

zhong 148,-
konvička (3 nálevy) 184,-

Matcha Iri Genmaicha
Kombinace japonského čaje a
Matcha. 

zhong 138,-
konvička (2 nálevy) 174,-



Ya Bao
Čaj vyrobený z pupenů divoce
rostoucích čajových stromů v
provincii Yunnan. Stříbřitě bílé tipsy
tohoto čaje vytvářejí po zalití velmi
světlou, lehce nazelenalou barvu
nálevu s vůní rozkvetlé louky. V chuti
dominuje sladkost lučního medu s
nádechem hluchavek.

zhong 148,-
konvička (3 nálevy) 184,-

Bai Xue Long
„Bílý sněžný drak“ - čínský bílý čaj
intenzivně nasládlé bylinné vůně.
Žlutavý, jiskřivý nálev voní po ovoci s
bylinkami. Chuť je výrazná, svěží,
lehce bylinná, ušlechtile natrpklá,
beze stopy svíravosti.

zhong 118,-
konvička (3 nálevy) 154,-

Bvumbwe White Peony
Africký čaj zpracovaný na způsob
čínského čaje typu bílé pivoňky.
Chuť čaje je komplexní, intenzivní s
tóny bylin a citrusového dřeva.

zhong 108,-
konvička (3 nálevy) 144,-

BÍLÉ
ČAJE

Silver Needles Kenya
Vzácný bílý čaj složený pouze z
nerozvinutých prvních lístků (tipsů).
Je jemné květnaté chuti, která je
podkreslena čerstvou travnatostí. Po
zalití přichází jemné květinové vůně,
které se v dalších nálevech stávají
výtaznějšími. 

zhong 178,-
konvička (3 nálevy) 204,-



ČERNÉ ČAJE



Darjeeling First Flush
První sklizeň čajů z proslulých
plantáží z období března až května
se vyznačuje světlým nálevem plné a
zároveň svěží chuti s lehkým
květinovým dozvukem. Na aktuální
plantáž v nabídce se neváhejte
zeptat obsluhy.

zhong 108,-
konvička (2 nálevy) 144,-

Qi Hong
Čaj z provincie Anhui, který se
pěstuje v blízkosti řeky Jang‘c. Má
stejnoměrný lístek černé barvy,
svinutý do drobných jehliček. Nálev
jemně medové vůně i chuti. V
Evropě je čaj Qi Hong znám též pod
zkomoleným jménem Keemun.

konvička (1 nálev) 98,-
 

Qi Hong Mao Feng
Mao-feng v překladu znamená
„ochmýřený vrcholek“. Má
hnědočerné, drobné lístky a zlatavě
ochmýřené tipsy. V šálku má čaj
oranžovohnědou barvu. Vůně je
jemná, s nádechem orchidejí. Chuť
je výrazná, ale přitom jemná.

zhong 98,-
konvička (3 nálevy) 134,-

Darjeeling Second Flush
Čaje sklízené v Darjeelingu od června
do poloviny srpna. Pro svou kvalitu a
delikátní chuť nazýván šampaňským
mezi čaji. Oproti prvním sklizním má
nálev tmavší barvu a silně ovocnou
chuť. Na aktuální plantáž v nabídce
se neváhejte zeptat obsluhy.

zhong 108,-
konvička (2 nálevy) 144,-

Jin Zhen
„Zlaté jehličky“ – výtečná sorta
červeného čaje z provincie Yunnan.
Bohatě ochmýřené tipsy jsou
stejnoměrně svinuté. Barva nálevu
je tmavě oranžovo-červená, vůně je
vyvážená a intenzivní a lze v ní nalézt
aroma sušených meruněk, lesního
medu a broskví. Čaj vydrží mnoho
nálevů, aftertaste v ústech přetrvává
dlouhou dobu po samotném pití. 

zhong 118,-
konvička (3 nálevy) 154,-

Guava Smoked Thyolo
Černý čaj nakuřovaný na guavovém
dřevě na způsob čínského čaje typu
Lapsang. Je přirozeně ovocité chuti s
dřevitými podtóny a s výrazným
aroma kouře, které v nálevech
přetrvá.

konvička (1 nálev) 108,-

Assam CTC
Čaj tvoří drobné tmavohnědé
granulky, které dávají velice hutný,
plný, aromatický, silně povzbuzující
čaj vhodný především k dopo-
lednímu popíjení.

konvička (1 nálev) 98,-



Rizé
Standardní třída černého tureckého
lámaného čaje z oblasti Rizé ze
severovýchodní oblasti Turecka.
Díky tradičnímu způsobu přípravy
pražením je nálev silné a plné chuti,
popíjí se silně slazený.

konvička (1 nálev) 108-
sklenička (1 dcl) 38,-

AROMATIZOVANÉ A OCHUCENÉ 
ČERNÉ ČAJE

Earl Grey
Středně silný černý čaj s intenzivním
aroma a chutí bergamotu. Základem
je černý čaj z Malawi dochucený
bergamotovou silicí.

konvička (1 nálev) 108,-
 

Dáta Masala
Indická specialita, povařená směs
koření Yogi a černého čaje zjemněná
mlékem a cukrem.

konvička (1 nálev) 118,-
 

Čaj s kardamomem
Indický čaj louhovaný s kořením
kardamom.

konvička (1 nálev) 108,-
 

Mléčný Assam
Slazený indický černý čaj povařený v
mléce.

konvička (1 nálev) 108,-

Borůvkový čaj
Základní třída čínského červeného
čaje, nálev příjemné vůně i chuti. Čaj
je dochucen okvětními lístky chrpy a
borůvkami.

konvička (1 nálev) 98,-

Karamelový čaj
Základní třída ochuceného čínského
červeného čaje, nálev příjemné
chuti i vůně s výraznou,
charakteristicky mléčně nasládlou
karamelovou složkou, kterou
zvýrazňují přidané kousky karamelu.

konvička (1 nálev) 98,-

Čokoládový Assam
Černý indický čaj povařený v mléce a
dochucený kvalitní čokoládou.

konvička (1 nálev) 118,-



TMAVÉ
ČAJE



Bang Wei Gushu Long Zhu
 „Dračí perly z Bang Wei“ – Svěží a
povzbuzující intenzivně nasládlý
zelený (sheng) pu-erh s tóny lesního
medu. Zpracovaný ze starých divoce
rostoucích čajových stromů z méně
známé oblasti Bang Wei v Lancangu.

zhong (8g) 158,-
konvička (8g, 3 nálevy) 158,-

Meng Hai Fang Cha
Prémiový tmavý pu-er od mladé
čínské firmy, která si dává záležet na
vysoké kvalitě a pečlivém výběru
použité maocha. Čaj je lisovaný do
formy čajové čokolády.
Tmavočervený nálev nasládlé vůně
je hladké, plné a vyzrálé chuti s
ořechovými a dřevitými tóny,
příjemně sládnoucí v závěru.

zhong (9g) 178,-
konvička (9g, 3 nálevy) 178,-

Long Sheng Tuo Cha
Tmavý pu-erh lisovaný do tvaru
hnízda. Vůně čaje je plná a svěží,
připomínající sladké čínské datle a
zralé ovoce. Nálev je syté, plné
chuti s nasládlými ořechovými až
čokoládovitými tóny.

zhong 128,-
konvička (3 nálevy) 164,-

Pu Er
Dodatečně fermentovaný, tmavý čaj
z jihočínské provincie Yunnan.
Dlouhý svinutý tmavě hnědý list s
šedavým leskem na povrchu. Tento
čaj se vyznačuje zcela specifickým
zemitým aromatem starých
buddhistických klášterů. V šálku je
pak nálev až kávově temné barvy.

konvička (1 nálev) 98,-



OOLONG
(polofermentované čaje)



Haiku Oolong
Japonský tmavý oolong z vesničky
Isagawa v Shizuoce. Netradiční čaj
ideální do sychravého počasí,
medová vůně a kořeněná hořko-
sladká chuť zahřeje nejen na duši. 

zhong 148,-
konvička (3 nálevy) 184,-

Jin Xuan Nai Xiang
„Zlatý květ s mléčnou vůní“ – nálev 
zářivě žluté a čisté barvy, vůně 
 karamelově mléčná, přesto čajově
svěží. Chuť je jemná, se
„vzpomínkou  na mléko“ - takovou
co budí dojem  sladkého
zahuštěného mléka a  vzpomínky na
dětství.

zhong 128,-
konvička (3 nálevy) 164,-

Formosa GABA Oolong
Nasládlé chuti připomínající přezrálé 
ovoce. Čaj je speciálně vyroben  tak,
aby obsahoval vyšší množství 
 kyseliny gamma aminomáselné.
 Díky tomu zlepšuje schopnost 
 koncentrace, zlepšuje krevní oběh a  
podílí se i na odbourávání alkoholu v 
těle.

zhong 118,-
konvička (3 nálevy) 154,-

Mi Lan Xiang Dan Cong
Pečlivě zpracovaný oolong velice
dobré kvality, pocházející z provincie
Guang Dong. Oxidace z 25 % a 
 středně silné pečení na dřevěném 
 uhlí daly čaji harmonickou, květově 
 ovocnou chuť zralých meruněk a 
 ovoce liči.

zhong 118,-
konvička (3 nálevy) 154,-

Gao Shan Superior
„Vysoká Hora“. Barva nálevu je
zářivě  zlatá nebo žlutá, vůně tenká,
čistá,  ale přesto výrazná (s
citrusovými,  meruňkovými,
broskvovými a  medovými tóny).
Lístky vydrží mnoho  chutných
nálevů a má opravdu  dlouhou a
výraznou přetrvávající chuť.

zhong 178,-
konvička (3 nálevy) 214,-

Orange Flower Oolong
Základní třída čínského
polozeleného  čaje, nálev příjemné
chuti i  vůně s jemnější,
charakteristicky  ovocnou složkou.
Přidány květy  pomerančovníku a
přírodní aroma.

zhong 98,-
konvička (2 nálevy) 134,-



OVOCNÉ 
A BYLINNÉ

ČAJE



Piña Colada
Směs kandovaného ananasu, kousků
jablek, kokosu, šípků a květů ibišku.

konvička (1 nálev) 98,-

Zázvorový čaj
Výluh z čerstvého zázvoru lze doplnit
indickým černým nebo čínským
zeleným čajem.

konvička (1 nálev) 128,-

Karkade
Tradiční nápoj severní Afriky ze
súdánského ibišku, osvěžující
nakyslé chuti.

konvička (1 nálev) 98,-

Divoká višeň
Směs sušených višní, hroznového
vína, šípků, kousků jablka a květů
ibišku.

konvička (1 nálev) 98,- Bylinkový čaj
Tradiční bylinkové čaje, možné
vybrat si jednotlivé bylinky nebo
libovolně namíchat dle chuti:
Heřmánek, Meduňka, Citronová
tráva, Lípa.

konvička (1 nálev) 98,-

Indiánské léto
Čaj ze směsi sušeného ovoce:
borůvek, hroznového vína, černého
rybízu, bezinek a květů ibišku.

konvička (1 nálev) 98,-

Marocká máta
Marocká máta vyniká svojí intenzivní
příjemnou peprmintovou vůní. Chuť
marocké Nana máty je oproti mátě
běžné výraznější, není nahořklá.

konvička (1 nálev) 98,-
 

Rooibos
Rooibos je luskovitá rostlina, která
roste na malém území v provincii
Western Cape. Pro velký obsah
antioxidantů a absence kofeinu se
Rooibos stal v západních zemích
velmi populární. Vůně rooibosu je
sladká a mírně ořechová.

konvička (1 nálev) 98,-

Pečené ovocné čaje
Vyzkoušejte naše domácí pečené
čaje s 80-ti procentním podílem
ovoce.
Pomeranč se zázvorem
Borůvka 
Malina
Hruška

sklenice (2,5 dcl) 98,-



Yerba maté
Výhonky cesmíny paraguayské nám
dávají nálev příjemně natrpklé
chuti a znatelné kouřové aroma.
Popíjí se tradičně z vydlabané tykve
(kalabasy) kovovým brčkem
(bombillou). Tento nápoj je zvlášť
oblíbený pro svůj silně povzbuzující
účinek.

kalabasa 85,-
 

Maté IQ
Maté s listy Ginkgo biloby, kousky

guarany, guavy, pomerančové kůry,
květy pomerančovníku a květy sléze.

kalabasa 95,-

Kokosové maté
Maté s plátky kokosu, kousky bílé
čokolády, květy heřmánku římského
a bambusovými výhonky.

kalabasa 95,-

Ke každému Maté v kalabase, lze objednat
termosku s horkou vodou na dolití zdarma.

Le Touareg
Tradiční osvěžující, silně slazený
marocký nápoj, který se skládá z čaje
Gunpowder a marocké máty Nana.

konvička (1 nálev) 98,-
 

Sahlab
Základem tohoto nápoje je prášek z
rozemletého kořene vstavače. Svou
hustou konzistencí připomíná
puding. Podáváme ho ve sklenici o
objemu 1 dcl nebo 2,5 dcl, v několika
příchutích:
Skořicový, Matcha, Oříškový,
Jablečný, Kokosový, Banánový,
Čokoládový.

 sklenice (1 dcl/ 2,5 dcl) 48,- /94,-
K DOCHUCENÍ ČAJE

Med (cca 10g)   15,-
Mléko (cca 5 cl)   15,-

Karamel (cca 5cl)   20,-
Cukr   zdarma



Naši indičtí kuchaři Vám rádi
připraví své speciality, najdete je 

v samostatném menu.

INDICKÁ
KUCHYNĚ



 
K pokrmům hommus a baba ghanouge podáváme v tandooru pečená masa:

Tandoori chicken  (100g)& hommos/baba & pita (2 ks) 290 ,-
Tandoori lamb (100g) & hommos/baba & pita (2 ks)  395 ,-

Tandoori salmon (100g) & hommos/baba & pita (2 ks) 345 ,-
 

 

Hommos 
Arabský pokrm z cizrny a sezamo-
vého krému Tahini zjemněný jogurt-
em. Podáváme jej s čerstvou zele-
ninovou oblohou, olivovým olejem,
libanonským kořením a opečenou
pitou (2 ks). 
Porce cca 150g                           175 ,-

 

Baba ghanouge 
Arabský pokrm z lilku a sezamové
pasty, s čerstvou zeleninovou
oblohou, olivovým olejem,
libanonským kořením a opečenou
pitou (2 ks).

Porce cca 150g                           175 ,-

Pita
Opečený arabský chléb, vhodný jako
příloha k dalším jídlům. 
Porce 1 ks.                                       35 ,-

Pita se zátarem
Opečený arabský chléb, nakrájený na
kousky, servírovaný s libanonským
kořením zátar a panenským
olivovým olejem. 
Porce 2 ks.                                       65 ,-

ARABSKÁ  KUCHYNĚ



Marlenka ..............................85,- 
kakaová, medová. 
Porce cca 100g.

Kešu oříšky (50g)
Mandle přírodní (50g)
Pistácie (50g)
Oříšky s příchutí wasabi (50g)

58,-
58,-
58,-
58,-

Japonská směs (50g)
Mandle v čokoládě se
skořicí (50g) 

Brambůrky
(solené, česnekové, s hořčicí)

58,-
58,-

 

55,-

OŘÍŠKY

 
Sušenka štěstí .........20,-          

POCHUTINY



ALKO & 
NEALKO



Čepovaná Kofola       35,-/45,-
(0,3l/0,5l)

 

Birell (0,5l)                                     52,- 
Nealkoholické světlé pivo

 

Mattoni (0,33l)                             52,- 
perlivá, neperlivá, jemně perlivá 

Coca-Cola (0,33l)                          52,- 

Tonic (0,25l)                                  52,-

Rozlévaný džus (0,25l)                52,- 
dle denní nabídky 

 

Karafa s vodou (1l)                      45,-

Absolut vodka (40%, 5cl)              87,- 
Gin Beefeater (40%, 5cl)               77,- 
Bacardi Blanca (37,5%, 5cl)         87,-
Bacardi Black (37,5%, 5cl)          87,-
Malibu (21%, 5cl)                           87,- 
Ron Zacapa 23 (40%, 5cl)           172,- 
JW Red Label (40%, 5cl)                87,- 
Baileys (17%, 5cl)                           77,- 
Jägermeister (35%)                        82,- 
Božkov Tuzemský (37,5%, 5cl)    57,- 
El Jimador Blanco (38%)               97,- 
El Jimador Reposado (38%)         97,-

Poutník 11° (0,3l/0,5l)                                             40,-/ 55,-
Světlé, spodně kvašené pivečko z Pelhřimova

Cider Strongbow jablko 4,5% (0,4l)                                55,-

PIVO

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

KÁVA 
 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Espresso (10g)                             50,- 
Espresso lungo (10g)                  50,-
Cappuccino (10g)                        60,-
Latté Macchiato (10g)                60,-
Arabská káva (10g)                     80,-
v džezvě s kardamonem

Batch Brew  (2dcl)                       65,-
překapávaná káva, která se chuťově podobá
filtrované kávě

Švestkové víno Choya                   92,-
bílé sladké (10%, 1dcl)
Frizzante 
polosuché (11,5%, 2dcl)                68,-
Rozlévané víno dle denní nabídky
(2dcl)                                                 68,-
Karafa s vínem (1l)                       310,-

VÍNO

http://www.kavovezrno.cz/filtrovana-kava/


VODNÍ DÝMKY



VODNÍ DÝMKY

Tabák do vodní dýmky ze Spojených arabských emirátů s příchutí: 

     Bílý hrozen                  Dvě jablka                   Višeň                    
        Borůvka                       Máta                 Vodní meloun
          Citron 

255,-

 

     DÝMKA DNE 
Dle denní nabídky, neváhejte se zeptat obsluhy.

Veškeré dýmky smí kouřit pouze  osoby starší 18 let.

AL FAKHER 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA  395,-

225,-

Kromě tabáku Al Fakher si u nás můžete objednat i vodní dýmku s
tabákem jiných značek, jejichž příchutě pravidelně měníme. Více 
 informací vám poskytne obsluha.

 
Dýmky si lze objednat v MENU, společně s

tureckým čajem Rizé nebo horkým či ledovým
marockým čajem Tuareg a to za zvýhodněnou

cenu. Cena tohoto  MENU se rovná ceně
dýmky v něm obsažené a doplatku za čaj

pouhých 45 Kč! 

DÝMKA Z VLASTNÍHO TABÁKU    175,-
Pokud si přinesete vlastní tabák, rádi vám z něj připravíme dýmku.


