
(podávame Po - Pia do 11:00, So - Ne do 12:00)
R AŇA J K Y  &  B R U N C H

����������	300g / 1,3,7 ����
Tortilla z 2ks vajec plnená avokádom, mozzarellou, chrumkavou 
slaninou na listovom šalátiku so cherry paradajkami a domácim 
pestom. Podávané s výberom nášho pečiva.


�������	�������� 300g / 1,3,7 ����
Zapečené vajíčka (2ks) na spôsob omelety v kombinácii so šalotkou, 
cesnakom, špenátom a parmezánom, podávané s domácim 
paradajkovým čatní, ricottou a pestom. Podávané s výberom nášho 
pečiva.

���	�����	300g / 1,4,7 ����
Pošírované vajíčka (2ks) na toaste z domáceho chlebíka, podávané 
s našim paradajkovým čatní na čerstvom avokáde s nakladanou 
červenou cibuľkou.

����	�	����������	��������	300g / 1,3,7 ����
������� ���
Paradajkovo paprikové ragú zapečené s 2ks vajec s kyslou smotanou, 
mätou a vňaťkou. Podávané s výberom nášho pečiva.

!��"����#	����	�	����������	��������	350g / 1,3,7 ���
������� ���
Podávané s výberom nášho pečiva.

������	"��������	350g / 1,3,7 ����
2ks vajec na spôsob volského oka s  grilovanou paradajkou a 
šampiňónmi, pečená fazuľa. Podávané s výberom z nášho chlebíka.

���$"����%�	300g / 1,3,7,11 ����
Pošírované vajíčka (2ks) podávané s chrumkavou slaninkou 
a avokádovou holandskou omáčkou na našom domácom muff ine.

��������	�������&�	�����	300g / 1,4,7 ���
Sušený losos podávaný na opečenom chlebíku s našou ricottou 
ochutenú limetkou a pažítkou. Servírujeme s malinovým kaviárom 
a reďkvičkou.

'�������	����	130g / 1,7 	�
�
Maslový Croissant plnený ricottou, sušenou šunkou, paradajka, pesto.

(���%�	"������	��	������ 	250g / 3,7 ���
"Bundáš" brioška vo vajíčku s parmezánom a sušenou šunkou. 

)��	*	����	250g / 1,3,7 ����
3ks pečených vajec so sušenou šunkou na masle, čerstvé bylinky. 
Podávané s výberom z nášho chlebíka.

+��%�	�����	350g / 1,3,5,7 ����
Naša opečená maslová brioška preliatá arašidovým slaným 
karamelom, podávaná so škoricovým krémom, mangom 
a granátovým jablkom. Servírované s chrumkavými kokosovými 
lupienkami a matchou.

,����	����	300g / 1,7,8,11 ����
Ovsená kaša, ktorú podávame s karamelizovaným banánom, 
a ovocím.

- ���	.�����	�����	300g / 3,6,7,11 ����
Miska Mrlíku čilského (Quinoa), ktorý dopĺňame pestom, edamame a 
pošírovaným vajíčkom, s grilovaným halloumi, čerstvá zelenina.

�/���	����	0�%��	350g / 1,3,7,8 ����
Lievancové tacos servírované s krémom z pečených banánov a mätou, 
preliaté malinovým džemom, karamelizovaným banánom, mangom 
a chrumkavými kokosovými lupienkami s granátovým jablkom. 
Servírované s javorovým sirupom. 

1��������	0�%��	350g / 1,3,7 ���
Lievancové tacos (3ks) s miešanými vajíčkami na masielku, 
chrumkavou slaninkou, podávané s cheddarom, nakladanou cibuľkou 
a avokádom. Servírované s našou Enter jalapeño salsou.

(���%�	����2	3	���"���2	120g / 1,10 ���
Na výber z 2ks párok alebo klobás, čerstvý chren, nakladaná zelenina, 
horčica. Podávané s výberom z nášho chlebíka .

'�������	������	130g / 0 	�
�
Maslový Croissant podávaný s domácim malinovým džemom a 
maslom, čokoládový krém.

��������2	180g / 1,3 ����
3ks lievančeky, domáci malinový sirup.

!� ��%���	�������	180g / 1,7 ���
Detská krupicová kaša s karamelizovaným banánom a čokoládovým 
krémom.

4��5�����	180g / 1,3 ����
Miešané vajíčka (2ks) na masle , podávané s výberom z nášho 
chlebíka.

CEZ VÍKEND V ČASE OD 9:00 - 12:00 BEZODNÝ POHÁR PROSECCA 9.9€ 
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D E N N Ý  D R I N K  L I S T
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,�������	.���	
���D�	��� ����	�� �2

������	'������	'�E	��	 	���
/9g káva, mlieko, smotana, sirup slaný karamel, 
šľahačka, sušienka/

0�E	��	�E	�����	 	���
/9g káva, zmrzlina, toff ee sirup/

'�E	��	*	0��%	 	���
/cold brew, tonic, grep, liči-grep sirup/

?�����	 /���

�C���#	������		 /���

)��%���#	������	 /���

��� �		 /���

?��	 /���

',�(	',++�� (,4�>!=

?�=>�'	FA	),G��	1��>( ?�=>�'	HA	�4�':��	1��>(

Väčšinu kávičiek vieme pripraviť v bezlaktózovej, bezkofeínovej verzii a so sebou (TO GO).

�������� 9g 
����

� ��	 9g 
���

(�����	18g 	����

'��� %%��	 9g ����

����#	 9g 	�
�

����#	�����  9g 	�	�
/vanilka, kokos, mandľa, toff ee/

��������	?�%%������	 9g ����

'��#	'����  9g 	�
�

'����:'	',++��	

1�7:�0�	�4�':��

� ���	I7��>	�������� ��/�
/špenát, banán, med, zázvor, píniové oriešky, voda/ 

� ���	+7G:0	�������� ��/�
/jahody, banán, mäta, rebarbora, lesné ovocie, voda/

'),',	I=?	�������� ��/�
/banán, proteín, rastlinné mlieko, arašidové maslo, slaný karamel/

?,7>:>I	','!0�:��

�?,,0):��	0,3l

1��������	?�����	0,15l ����
/gin,  Cointreau, domáca marmeláda, citrón/

?����	?�����	0,2l ����
/pomaranč, marakuja, Prosecco/ 

+� E	2	I���"�����	0,25l ����

+�����	����	20g / 250ml 			 	���
/pripravujeme HARIO V60/

+�����	����	– pre dvoch 30g / 450ml ����
/pripravujeme HARIO V60, CHEMEX/

'���	1��/	200ml 	���
/možnosť zobrať si so sebou vo fľaši/

1��%�	1��/ 200ml 	���
/každá ďalšia šálka za 1€/

1� �	8�I�>		����#	 	���
/spirulina, našľahané rastlinné mlieko/

I���	8�I�>	����#	 	���
/matcha, našľahané rastlinné mlieko /

:%�	����#	 	���
/8g káva, studený mliečny krém, sirup/

'���	����#	 	���
/mliečny krém, chai sirup, čierny čaj, korenie/



L I M O N Á D Y  A  ČA J E

':07G�	?:J	 	���
/pomaranč, limeta/

(�0,J	?:J		 ����
/jablko, zeler, zázvor, lesné ovocie/

07,4:'	?:J	 ����
/ananás, pomaranč, limeta, mango/

I7��>	?:J	 ����
/jablko, mäta, uhorka, špenát, pomaranč/

� 	=G	$	"���2	���	K���%�L 	�

/lístky ruže, vanilka, pomaranč/

4���	8�%%���	$	.����	K���%�L		 	�

/nechtík, hruška, jahody, kvety ruže/

7����	*	I ������		$	.����	K���%�L 	�

/papája, jahody, lístky ruže/

1�%��	+�����	$	.����	K���%�L		 	�

/kvety jazmínu/

?�����%�	?��	$	.����	K���%�L		 	�

/marocká mäta/

0� ����	$	����2	���			 	�

/verbena, červená ruža/

������.��	$	����2	���			 	�

/papája, jahody/

7�"��"���	*	<�����	 	���
/jahody, rebarbora, citrus, sóda, rozmarín/

I���	*	:"�����	 									���
/červený grep, liči-grep sirup, citrus, ibištekový čaj, sóda/

4������	�������	 	��
/mango, marakuja, citrus, mata, sóda/

6����	��"�.D�	*	!����	 	���
/lesné ovocie, ríbezľa, kokos, citrus, sóda/  

?���	*	?�������	 	���
/mango, mandarínka, marhuľa, citrus, sóda/

M�.���	 	�
�
/zázvor, citrón, med/

?N��	 	�

/mäta, citrón, med/

6��	.	���#��	���%��	�	���������	 	���
/lesné ovocie, pomaranč, ríbezľa, citrón/

6��	.	����	*	��"��"��2	 	���
/mango, pomaranč, jahody, rebarbora, citrón/

)����O	������O	"����	 	�


�>0�7	<G:'�	1�7 0,2l

479?:,89	�=4�>9	6�<� 250ml

�:?,>P(=	0,35L

(,?P'�	6�<� 250ml

+��������	����	���C�� 	0����� 	
sýtená, nesýtená 0,357l                     

���
 0,75l  	���

��	4��������	(ochutené) 0,33l ����
perlivá

+�����	*	���	0��%	0,2l 	���

+����	0���	0��%	0,2l 	���

+������	0,275l 	�	�

>���!,	+Q�
,89

'�%�	'���	0,2l ��
�

'���2	0,2l ��
�

+���	0,2l ��
�

������	0,2l ��


7R���S ����	(Citrónová tráva) 0,33l ��
�

7��	1 ��	0,25l 	���

),7T'�	6,!,�P(� 0,15l



FU,"���2	obsahujúce lepok (t. j. pš enica, raž , jač meň , ovos, š palda, kamut 
alebo ich hybridné  odrody) a vý robky z nich okrem 

a) pš enič ný ch glukó zový ch sirupov vrá tane dextró zy, ako aj vý robky z nich, ak 
proces, ktoré mu sa podrobili, pravdepodobne nezvý š i stupeň  alergé nnosti 
urč ený  Euró pskym ú radom pre bezpeč nosť  potraví n pre vý robok, z ktoré ho 
pochá dzajú , 

b) pš enič ny ́chmaltodextrí n, ako aj vý robky z nich, ak proces, ktoré mu sa 
podrobili, pravdepodobne nezvý š i stupeň  alergé nnosti urč ený  Euró pskym 
ú radom pre bezpeč nosť  potraví n pre vý robok, z ktoré ho pochá dzajú , 

c) jač menné hoglukó zové ho sirupu, 

d) obilní n použ í vaný ch na vý robu destilá tov alebo etylalkoholu 
poľ nohospodá rskeho pô vodu urč ené ho na liehoviny a iné  alkoholické  ná poje. 

HU	!V	���%� a vý robky z nich.

WU	8��%��	a vý robky z nich.

XU	72"2	a vý robky z nich okrem 

a) rybacej ž elatí ny použ í vanej ako nosič  vitamí nov alebo karotenoidový ch 
prí pravkov; 

b) rybacej ž elatí ny alebo rybacieho gleja použ í vaný ch na č í renie piva a ví na. 

YU	����	��2	a vý robky z nich.

ZU	�C	���#		.��́ a vý robky z nich okrem 

a) ú plne rafinované ho só jové ho oleja a tuku, ako aj vý robky z nich, ak 
proces, ktoré mu sa podrobili, pravdepodobne nezvý š i stupeň  alergé nnosti 
urč ený  Euró pskym ú radom pre bezpeč nosť  potraví n pre vý robok, z ktoré ho 
pochá dzajú , 

b) prí rodný ch zmesný ch tokoferolov (E 306), prí rodné ho D-alfa-tokoferolu,
prí rodné hoD-alfatoko ferolacetá tu, prí rodné ho D-alfa-tokoferol sukciná tu 
só jové ho pô vodu, 

c) fytosterolov a esterov fytosterolov zí skaný ch z rastlinný ch olejov só jové ho 
pô vodu; 

d) fytostanolesteru zí skané ho zo sterolov rastlinné ho oleja só jové hopô vodu. 

[U	?����� a vý robky z neho (vrá tane laktó zy) okrem 

a) srvá tky použ í vanej na vý robu destilá tov alebo etylalkoholu 
poľ nohospodá rskeho pô vodu urč ené ho na liehoviny a iné  alkoholické  ná poje, 

b) laktitolu. 

\U	,��%�2, ktorý mi sú  mandle (Amygdalus communis L.), lieskové  orechy 
(Corylusavellana), vlaš ské  orechy (Juglansregia), keš u (Anacardium 
occidentale), pekanové  orechy [Caryaillinoiesis (Wangenh). K. Koch], para 
orechy (Bertholletiaexcelsa), pistá cie (Pistaciavera), makadamové  orechy a 
queenslandské  orechy (Macadamia ternifolia) a vý robky z nich, okrem: 
orechov, ktoré  sú  použ í vané  na vý robu destilá tov alebo etylalkoholu 
poľ nohospodá rskeho pô vodu urč ené ho na liehoviny a iné  alkoholické  ná poje. 

]U	M����	a vý robky z neho.

F^U	)���	�%�	a vý robky z nej.

FFU	��.����#		�����́ a vý robky z nich.

FHU	,&��	�����	���		a sirič itany v koncentrá ciá ch vyš š í ch ako 10 mg/kg alebo 10 
mg/l vyjadrené  ako SO2

FWU	8��	�		"V	"	a vý robky z neho.

M,M>�?	���7I9>,8A
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Všetky ceny sú uvádzané v eurách. 
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na náš personál.


