E S P R E S SO

A M E R I C AN O

ÈISTÁ KÁVA

KÁVOVÉ SPECIÁLY

M A C C H I AT O

ESP RE SSO + VODA

ESP RE SSO + MLÉÈNÁ PÌNA

big cappuccino 300 ml /7/

50 Kè

espreso lungo pod dvojitou dávkou mléèné pìny

mr. big 400 ml /7/

60 Kè

extra velká americká káva s mléènou pìnou

mr. big karamel 400 ml /7/

65 Kè

extra velká americká káva s mléènou pìnou a karamelem

latte macchiato skoøicové 360 ml /7/
C A P P U C CI N O

F L AT W H I T E

MO CHA

ESP RE SSO + MLÉKO + M L É È N Á P Ì N A

2 x ESP RE SSO + MLÉKO
+ MLÉÈNÁ PÌNA

ESP RE SSO + HORKÁ ÈOKOLÁDA
MLÉKO + MLÉÈNÁ PÌNA

55 Kè

latte macchiato s domácím vaøeným skoøicovým sirupem

latte macchiato medové 360 ml /7/

56 Kè

latte macchiato s pøíchutí medu z Vysoèiny

caffé Anna 300 ml /7/

55 Kè

velké espresso s mléènou pìnou, agave sirupem a skoøicí

cappuccino skoøicové 300 ml /7/

55 Kè

velké cappuccino s domácím skoøicovým sirupem

kávový speciál P Cafe 360 ml /7/
A F F O G ATO

L AT T E

L AT T E
M A C C H I AT O

ESP RE SSO + VANILKOVÁ ZMRZLINA

ESP RE SSO + MLÉKO
+ MLÉÈNÁ PÌNA

ESP RE SSO + MLÉKO
+ MLÉÈNÁ PÌNA

68 Kè

latte macchiato s pravou šlehaèkou a karamelem

KÁVA S ALKOHOLEM

vše i s sebou

alžírská káva 180 ml /7/

65 Kè

espresso se šlehaèkou a vajeèným likérem

caffé sun 350 ml /7/

65 Kè

latte macchiato s vajeèným likérem

caffé baileys 220 ml /7, 8/

KÁVA COSMAI i bez kofeinu

ALERGENY
1 obiloviny obsahující lepek, konkrétnì: pšenice, žito, jeèmen, oves,
špalda, kamut
2 korýši a výrobky z nich
3 vejce a výrobky z nich
4 ryby a výrobky z nich
5 jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
6 sójové boby a výrobky z nich
7 mléko a výrobky z nìj (vèetnì laktózy)
8 skoøápkové plody, konkrétnì: mandle, lískové oøechy, vlašské
oøechy, kešu oøechy, pekanové oøechy, para oøechy, pistácie
a výrobky z nich

9 celer a výrobky z nìj
10 hoøèice a výrobky z ní
11 sezamová semena a výrobky z nich
12 oxid siøièitý a siøièitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg
nebo 10 mg/l
13 vlèí bob (lupina) a výrobky z nìj
14 mìkkýši a výrobky z nich

Každou porci kávy vyrábíme z 7 g mleté kávy z vysoce
kvalitní výbìrové smìsi Cosmai Prestige z kávových zrn
arabiky a robusty. Je charakteristická svojí intenzivní
a bohatou chutí.

espresso 30 ml
espresso lungo 80 ml

37 Kè
37 Kè

vìtší espresso - stejná dávka kávy, více vody

espresso americano 30 ml
espresso macchiato 50 ml /7/

42 Kè
49 Kè

latte macchiato 360 ml /7/

47 Kè
50 Kè

horké mléko s vrstvou espressa doplnìné mléènou pìnou

vídeòská káva 160 ml /7/
espresso s porcí pravé šlehaèky do skla

35 Kè

50 Kè

49 Kè

originální receptura s pravou šlehaèkou

64 Kè

s porcí vanilkové zmrzliny Carte d'Or a pravou šlehaèkou

ledová královna 300 ml /7, 8/

espresso pod dávkou mléèné pìny

www.pcafe.cz

37 Kè

LEDOVÁ KÁVA i bez kofeinu

ledová káva se zmrzlinou 300 ml /7/

dvojité espresso

cappuccino 160 ml /7/

kakao se šlehaèkou /7/

ledová káva 300 ml /7/

espresso s trochou mléèné pìny

espresso doppio 80 ml

fb.com/pcafe.cz

turecká káva 200 ml /7/

39 Kè

espresso s konvièkou horké vody k dolití

Sledujte naše akèní nabídky

ÈESKÁ KLASIKA
podávaná s porcí našlehaného mléka

jedineèná, silná a výrazná káva v malém šálku

buïte v obraze - sledujte naše online prezentace
a vaši návštìnu ohodnoťte na našem Facebooku

69 Kè

elegantní espresso s mléènou pìnou a troškou baileys

74 Kè

se zmrzlinonu doladìná karamelem, oøechy a šlehaèkou

SMOOTHIE

LIMONÁDY

VÍNO

ALKO HORKÉ NÁPOJE

lahodný nápoj plný vitamínù z èerstvého ovoce, každý den
nová kombinace chutí

svìží limonády prvotøídní kvality vyrábìné ze sirupù
od lokálních dodavatelù

podáváme s oøíšky

velký punè 0,2 l /1, 12/
babièèin èaj s rumem 0,2 l /1/
svaøené víno 0,2 l
grog 0,2 l

malé 0,3 l
velké 0,4 l
s chia semínky 0,3 l
jogurtové s chia semínky 0,3 l /7/

39 Kè
49 Kè
45 Kè
55 Kè

NEALKO NÁPOJE
filtrovaná voda perlivá / neperlivá 0,4 l 19 Kè
(podáváme s jinou objednávkou)

coca-cola 0,33 l
sprite 0,33 l
fanta 0,33 l
kinley 0,25 l

36 Kè
36 Kè
36 Kè
36 Kè

tonic water, ginger ale

cappy 0,25 l

36 Kè

jablko, hruška, grep, ananas, multivitamin, èerný rybíz,
pomeranè, jahoda

bonaqua 0,25 l

jahoda s mátou 0,4 l
malina s bazalkou 0,4 l
èerný rybíz 0,4 l
grep 0,4
zázvor 0,4 l
pomeranè s høebíèkem 0,4 l
citronáda 0,4 l
malinovka 0,4 l
rakytník 0,4 l
kopøiva 0,4 l
levandule 0,4 l

39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè
39 Kè

55 Kè
55 Kè

25 Kè

Kvalitní horká èokoláda šlehaná v mléèné pìnì

bez šlehaèky 0,2 l /3, 7, 8/
se šlehaèkou 0,2 l /3, 7, 8/

42 Kè
55 Kè

ÈAJ
porcovaný 0,4 l

33 Kè
39 Kè

kvalitní èeské sypané èaje Sanny tea

konvièka pro více osob 0,9 l
ovocíèko 0,4 l

80 Kè
45 Kè

èaj s porcí horkého ovoce

bylinka 0,4 l
zelený èaj velký 0,4 l

59 Kè

aperol spritz 0,3 l

65 Kè

osvìžující smìs prosecca, aperolu a sody

mojito 0,4 l

71 Kè

pomeranè se skoøicí 0,4 l
horký fresh 0,3 l

45 Kè

horká hruška 0,4 l
horká meduòka s badyánem
horký zázvor 0,4 l

87 Kè

chutná variace s plátky jahod

NEALKO KOKTEJLY
nealko mojito P Cafe 0,4 l
nealko jahodové mojito 0,4 l

54 Kè
70 Kè

ALKOHOL

NEALKO HORKÉ

dva druhy ovoce v horkém nápoji

zelený èaj s jahodami a èerstvou mátou

ALKO KOKTEJLY

jahodové mojito 0,4 l

vše od peèiva, dortù,
zákuskù až po
palaèinky vyrábíme
od zaèátku do konce
pøímo ve výrobnách
za kavárnou

45 Kè

èaj z èerstvé máty zvýraznìný chutí limetky

36 Kè
36 Kè

vybíráme
prvotøídní suroviny
pro dokonalou
chuť všeho, co
vám servírujeme

tradièní kubánský koktejl s mátou a bílým rumem bacardi

široká nabídka porcovaných èajù

sypaný 0,4 l

svijany 0,5 l /1/
birell 0,5 l /1/

prosecco s ledovým ovocem

jemnì perlivá, neperlivá

HORKÁ ÈOKOLÁDA

44 Kè
44 Kè
25 Kè
25 Kè

PIVO

tanèící prosecco 0,2 l

MLÉÈNÉ NÁPOJE
malinový shake se šlehaèkou 0,4 l /7/
jahodový shake se šlehaèkou 0,4 l /7/

bílé 0,2 l /12/
èervené 0,2 l /12/
lahvové bílé víno dle nabídky 0,1 l
lahvové bílé víno dle nabídky 0,1 l

55 Kè
55 Kè
55 Kè
55 Kè

42 Kè
42 Kè
42 Kè
42 Kè
55 Kè

božkov originál 4 cl /1/
vajeèný likér 4 cl /3, 7/
becherovka 4 cl
finlandia 4 cl
cinzano 4 cl
bacardi 4 cl
tullamore dew 4 cl /1/
baileys 4 cl /1/

30 Kè
30 Kè
38 Kè
49 Kè
49 Kè
49 Kè
55 Kè
55 Kè

DOPLÒKY
mléèná pìna 0,1 l /7/
bezlaktózové / rostlinné mléko 0,1l /7/
kopeèek do poháru /7/
porce zmrzliny Carte d'Or velká /7/
pravá šlehaèka malá /7/
pravá šlehaèka velká /7/
porce ovoce
oøíšky /8/
ovesné vloèky /1/
chia semínka
monin

5 Kè
10 Kè
15 Kè
25 Kè
13 Kè
16 Kè
16 Kè
5 Kè
5 Kè
5 Kè
5 Kè

èokoláda, karamel

med
skoøicový sirup, karamelový sirup
agave sirup
stévie, tøtinový cukr, sladidlo

6 Kè
5 Kè
5 Kè
zdarma

z èerstvého zázvoru

informace o výskytu alergenù vám na vyžádání ráda sdìlí obsluha

sledujte naše akèní nabídky

