DEZERTY / DESSERTS

Denní nabídka domácích koláčů a dortů
Daily selection of homemade pies and cakes

Domácí tvarohový dort | jahodové ragú |
zakysaná smetana | mandle

135

(1, 3, 6, 7, 8, 11)

Homemade cheesecake | strawberry ragout |
sour cream | almonds

Čokoládový fondant | rebarborové coulis |
hoblinky bílé čokolády

135

(1, 3, 7)

Chocolate fondant | rhubarb coulis | white chocolate
shavings

Sýry od českých farmářů (3 druhy) | hruškové chutney

(7)

195

Cheese selection from Czech farmers (3 types) | pear chutney

Sezónní nabídka zmrzlin a sorbetů (kopeček)

(7)

45

Seasonal selection of ice cream and sorbets (scoop)

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání
zákazníka. Všechny ceny jsou v Kč a obsahují DPH.
If you have any concerns regarding food allergies, please ask your server
prior to ordering. All prices are quoted in CZK including VAT.

KÁVA A ČAJ / COFFEE AND TEA
Espresso

70

Espresso Lungo

70

Espresso Macchiato

80

Cappuccino

80

Latte Macchiato

80

Horká čokoláda / Hot Chocolate

70

Double Espresso

85

Irská káva / Irish Coffee
Černý čaj / Black tea

120
70

Spring Darjeeling | Earl Grey

Zelený čaj / Green tea

70

Fancy Sencha | Jasmin Gold

Bylinkový čaj / Herbal tea

70

Sweet Camomile

Ovocný čaj / Fruit tea

70

Granny’s garden

Wellness kolekce / Wellness collection

70

Get the power | Light and fit

České bylinné bio čaje z Čejkovic

70

Dobré ráno | Dobrá nálada | Základ rovnováhy | Dobrý večer |
Pohodář | Sluneční pozdrav z Prahy | Zakrátko maminkou |
Rarášek

Czech herbal organic tea from Čejkovice
Good morning tea | Cheery tea | Balance tea | Evening tea |
Chill time tea | Sunny greeting from Prague | Mum-to-be tea |
Children fruit tea

Čerstvý mátový nebo zázvorový čaj

120

Fresh peppermint tea | fresh ginger tea

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání
zákazníka. Všechny ceny jsou v Kč a obsahují DPH.
If you have any concerns regarding food allergies, please ask your server
prior to ordering. All prices are quoted in CZK including VAT.

