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Naše Pointa dezerty 
najdete  ve  vitr íne

TIP!

INTAP
cafebistro

Soukromé párty,  svatby, 
narozeniny, babyshower ,  . . .

Rezervace :  233 321 289
cafe@cafepointa.cz

Heslo: cafepointa

NEW!

NEW!

Snídaně
v pracovní dny do 11 h, o víkendu do 14 h 

Snídaňový koktejl 0,15 l 75
prosecco & fresh pomeranč

Pečená vejce (2 ks) 135
s čerstvým špenátem a kozím sýrem, 
teplý toust, máslo, lehký listový salát 

Míchaná vejce / 
Vaječná omeleta / 
Sázená vejce
vejce dle přání (3 ks), teplý toast, máslo, 
lehký listový salát, solíme himalájskou solí

- s pažitkou / lněným semínkem 95
- s kozím sýrem / parmezánem /   125
  čedarem / anglickou slaninou
- s uzeným lososem 135
- s avokádem 130
- s uzeným lososem a avokádem 170

Fit snídaně - Granola (350 g) 115
pečené domácí müsli s medem, 
řecký jogurt, čerstvé ovoce

Kokosové lívance s chia semínky (3 ks)  135
- s ovocným rozvarem, řeckým  
  jogurtem a javorovým sirupem
- s Nutellou, banánem a javorovým 
  sirupem

Francouzský máslový croissant 35
- s džemem nebo Nutellou 55
- s uzeným lososem a avokádem 145

Chutná rychlovka
Polévka dne 0,25 l / 0,4 l 50 / 70 
s chlebem z naší pekárny

Quiche - dle denní nabídky 130
se salátem z quinoa

Paštika Pointa z kachních jater  100
s portským vínem, s tymiánem a mandlemi, 
brusinky a teplý toust

Arabský hummus    115
se zauzenou červenou paprikou, 
zeleninovými klínky a pita chlebem

Mexické nachos se sýrem 125
s naší pikantní salsou a zakysanou smetanou

Tataráček z červené řepy 85
s teplým toustem

Čerstvé těstoviny
dle denní nabídky 
nebo v bezlepkové variantě

Pomodoro e basilico 155
tomatová omáčka s čerstvou bazalkou, 
parmezán

Pancetta e salvie 170
restovaná pancetta, šalvěj, máslo, parmezán

Rukola 180
sušená rajčata, olivy, bazalkové pesto, cherry 
rajčata, rukola, restovaný česnek, parmezán

Pollo e spinaci 195
kuřecí kousky, čerstvý špenát, 
smetanová omáčka, parmezán

Aglio, olio e peperoncino  145
restovaný česnek, feferonky, parmezán

Bianca 115
na másle s parmezánem

Sendviče & chleby
na bílém / žitném chlebu pečeném u nás

Club sendvič & zeleninové klínky   165
kuřecí plátek, křupavá slanina, vejce, salát, 
rajče, majonéza & mrkev, okurka

Cheese steak sendvič & rukola salát   195
restovaný flank steak, čedar, grilovaná paprika 
a červená cibule, hořčičná majonéza, 
podáváme s rukola salátem s pestem

Italská bruschetta (3 ks) 125
rajčata, olivy, červená cibule, bazalka, 
pesto, parmezán

Bruschetta s avokádem a lososem  195
avokádo, uzený losos, rajče, feferonky, cibule, 
dýňová a sezamová semínka, bazalkové pesto

Pořádné sousto
Cheeseburger (200 g) 240
100% hovězí, čedar, rajče, slaninový chips, 
cibule, chipotle majonéza, v naší rozpečené 
sezamové housce, podáváme s pečenými 
bramborami / salátem z quinoa

Avocado chicken burger (200 g) 230
grilovaný kuřecí plátek, avokádo, rajče, salát, 
bazalková majonéza, v naší rozpečené sezamové 
housce, podáváme s pečenými bramborami / 
salátem z quinoa

Veggie Burger s kozím sýrem (100 g) 215
rozpečený kozí sýr, gril. zelenina, ledový salát, 
rajče, bazalková majonéza, v naší rozpečené 
sezamové housce, podáváme s pečenými 
bramborami / salátem z quinoa

Grilovaný kuřecí steak (200 g) 215
pepřová / pomodoro omáčka / bylinkové máslo, 
pečené brambory / rýže / salát z quinoa

Flank steak (200 g) 275
hovězí flank steak & pepřová omáčka / bylinkové 
máslo, podáváme s restovanými brambory 
s pečenou cibulí, rukola salát s pestem

Mexická kuřecí Quesadilla  210
pikantní kuřecí kousky v tortille, jalapeňos, čedar, 
eidam, zelenina & pikantní salsa a zakysaná smetana

Mexická flank steak Quesadilla  235
pikantní hovězí kousky v tortille, jalapeňos, čedar, 
eidam, zelenina & pikantní salsa a zakysaná smetana

Mexická Veggie Quesadilla 170
pikantní grilovaná zelenina v tortille, jalapeňos, 
čedar, eidam & pikantní salsa a zakysaná smetana

Saláty
s bílým / žitným chlebem pečeným u nás

Avokádo salát s uzeným lososem 235
mix salátů, avokádo, uzený losos, okurka, rajče, 
dýňová a sezamová semínka, citronový dresink

Thajský kuřecí quinoa salát 200
filírovaný kuřecí plátek, quinoa, chilli dresink, 
kokosové mléko

Caesar salát 185
kuřecí prsa, římský salát s Caesar dresinkem, 
pancetta, krutony, parmezán

Salát s kozím sýrem a hruškami 225
gratinovaný kozí sýr, vínem pošírovaná hruška, 
mix salátů, vlašské ořechy, brusinkový coulis

Řecký salát 175
balkánský sýr, rajče, okurka, paprika, olivy, cibule

Quinoa salát 160
cizrna, arašídy, mrkev, paprika, chilli dresink

Malý sezónní salát 100
mix listových salátů a zeleniny

Informace o alergenech u obsluhy

 Jídlo vhodné pro děti 
v poloviční porci za 70 % ceny

Vegetariánské jídlo
Pikantní jídlo
Bez lepku

TIP!

V

V

Password: cafepointa

Breakfast

Coconut pancakes with chia seeds (3 pcs) 
- seasonal fruits, Greek yoghurt, maple syrup 145
- Nutella & banana, maple syrup 135

Greek yoghurt 85
fruit & chia seeds

Grilled chicken steak 125
rice or mashed potato & small orangeade

Spaghetti pomodoro / Bianca 125
parmesan & small orangeade

Prosecco & fresh orange juice  0,15 l 85

Eggs Benedict 145
poached eggs (2 pcs), Holland sauce, bacon, 
chives, toast, small leaf salad, Himalayan salt

Baked eggs 155
eggs (2 pcs), goat‘s cheese, spinach, toast, 
butter, small leaf salad, Himalayan salt

Scrambled / Fried eggs / Omelette 105
eggs (3 pcs), pumpkin & linseeds, butter, chives, 
toast, small leaf salad, Himalayan salt

Bar menu
bread from our bakery
gluten free alternative +20

Soup of the day 0,25 l / 0,4 l 55 / 75 
with bread from our bakery

Hummus    145
hummus of the day, pita bread, 
cucumber & carrot sticks

Quiche of the day 100

French butter croissant 35
jam / Nutella / butter +20
ham & cheese, small leaf salad +35

Avocado toast 150
avocado, egg, pomegranate, chilli angel hair, 
pumpkin & sesame seeds, Himalayan salt

Club sandwich   155
chicken fillet, crispy bacon, egg, 
lettuce, tomato, mayonnaise

BLT sandwich  135
bacon, cheddar, small salad, tomato, mayo

Bruschetta  130
tomatoes, olives, basil, 
red onion, parmesan

Chicken wrap 135
chicken breast, grilled vegetables, cheddar, 
tortilla, small leaf salad, Himalayan salt 
vegetarian option with goat’s cheese +30

Mexican nachos  135
melted cheese, salsa, sour cream

Fresh pasta
daily pasta 
also in gluten free alternatives

Pollo e spinaci 215
chicken, fresh spinach, cream, parmesan

Aglio, olio e peperoncino  145
pan fried garlic, fresh red chillies, parmesan
pancetta  +35

Pomodoro e basilico 155
tomato sauce, fresh basil, parmesan

Verde 225
sundried tomatoes, olives, basil pesto, cherry 
tomatoes, rocket, pan fried garlic, parmesan
pancetta +35

Big bite

Grilled chicken steak (200 g) 220
 mushroom / cranberry sauce, 
rice or nachos or grilled vegetable

Pointa Cheeseburger 245
100% beef, cheddar, chipotle mayonnaise, 
salad, onion chutney, tomato, homemade bun, 
baked potatoes & vegetables or nachos 
with melted cheese
bacon / fried egg +20

Veggie burger 240
gratinated goat‘s cheese, onion chutney,
grilled vegetables, basil mayonnaise,
homemade bun, baked potatoes & vegetables
or nachos with melted cheese

Avocado chicken burger 225
grilled chicken breast, avocado, tomato, 
lettuce, basil mayonnaise, homemade bun, 
baked potatoes & vegetables or nachos 
with melted cheese

Kid‘s menu

„GO NAKED“ (bunless) -20

ham off the bone (ham&eggs)  +35
extra egg +20
goat‘s cheese / parmesan / cheddar / chorizo
bacon / avocado +35
gluten free alternative +20

VBezlepkové jídlo VeganVegetarian Little spicy
Staff will happily provide allergen information
We are not a nut free kitchen

Espresso / Cappuccino   155
+ Croissant + Fresh orange juice
extra shot / latte / tea / jam / Nutella +20

+      +
Breakfast combo

Salads
Goat‘s cheese 255
beetroot, honey & nuts, mixed lettuce,
pomegranate, pita bread, balsamic

Caesar salad 230
chicken breast, romaine lettuce, pancetta, 
croutons, Caesar dressing, parmesan
extra egg +20

Greek salad 175
feta, tomato, cucumber, pepper, 
olives, onion, greek vinaigrette

Quinoa tabbouleh 170
white quinoa, cherry tomatoes, pomegranate, 
radish, cucumber, lime-mint dressing
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Snídaně
v pracovní dny do 11 h, o víkendu do 14 h 

Snídaňový koktejl 0,15 l 75
prosecco & fresh pomeranč

Pečená vejce (2 ks) 135
s čerstvým špenátem a kozím sýrem, 
teplý toust, máslo, lehký listový salát 

Míchaná vejce / 
Vaječná omeleta / 
Sázená vejce
vejce dle přání (3 ks), teplý toast, máslo, 
lehký listový salát, solíme himalájskou solí

- s pažitkou / lněným semínkem 95
- s kozím sýrem / parmezánem /   125
  čedarem / anglickou slaninou
- s uzeným lososem 135
- s avokádem 130
- s uzeným lososem a avokádem 170

Fit snídaně - Granola (350 g) 115
pečené domácí müsli s medem, 
řecký jogurt, čerstvé ovoce

Kokosové lívance s chia semínky (3 ks)  135
- s ovocným rozvarem, řeckým  
  jogurtem a javorovým sirupem
- s Nutellou, banánem a javorovým 
  sirupem

Francouzský máslový croissant 35
- s džemem nebo Nutellou 55
- s uzeným lososem a avokádem 145

Chutná rychlovka
Polévka dne 0,25 l / 0,4 l 50 / 70 
s chlebem z naší pekárny

Quiche - dle denní nabídky 130
se salátem z quinoa

Paštika Pointa z kachních jater  100
s portským vínem, s tymiánem a mandlemi, 
brusinky a teplý toust

Arabský hummus    115
se zauzenou červenou paprikou, 
zeleninovými klínky a pita chlebem

Mexické nachos se sýrem 125
s naší pikantní salsou a zakysanou smetanou

Tataráček z červené řepy 85
s teplým toustem

Čerstvé těstoviny
dle denní nabídky 
nebo v bezlepkové variantě

Pomodoro e basilico 155
tomatová omáčka s čerstvou bazalkou, 
parmezán

Pancetta e salvie 170
restovaná pancetta, šalvěj, máslo, parmezán

Rukola 180
sušená rajčata, olivy, bazalkové pesto, cherry 
rajčata, rukola, restovaný česnek, parmezán

Pollo e spinaci 195
kuřecí kousky, čerstvý špenát, 
smetanová omáčka, parmezán

Aglio, olio e peperoncino  145
restovaný česnek, feferonky, parmezán

Bianca 115
na másle s parmezánem

Sendviče & chleby
na bílém / žitném chlebu pečeném u nás

Club sendvič & zeleninové klínky   165
kuřecí plátek, křupavá slanina, vejce, salát, 
rajče, majonéza & mrkev, okurka

Cheese steak sendvič & rukola salát   195
restovaný flank steak, čedar, grilovaná paprika 
a červená cibule, hořčičná majonéza, 
podáváme s rukola salátem s pestem

Italská bruschetta (3 ks) 125
rajčata, olivy, červená cibule, bazalka, 
pesto, parmezán

Bruschetta s avokádem a lososem  195
avokádo, uzený losos, rajče, feferonky, cibule, 
dýňová a sezamová semínka, bazalkové pesto

Pořádné sousto
Cheeseburger (200 g) 240
100% hovězí, čedar, rajče, slaninový chips, 
cibule, chipotle majonéza, v naší rozpečené 
sezamové housce, podáváme s pečenými 
bramborami / salátem z quinoa

Avocado chicken burger (200 g) 230
grilovaný kuřecí plátek, avokádo, rajče, salát, 
bazalková majonéza, v naší rozpečené sezamové 
housce, podáváme s pečenými bramborami / 
salátem z quinoa

Veggie Burger s kozím sýrem (100 g) 215
rozpečený kozí sýr, gril. zelenina, ledový salát, 
rajče, bazalková majonéza, v naší rozpečené 
sezamové housce, podáváme s pečenými 
bramborami / salátem z quinoa

Grilovaný kuřecí steak (200 g) 215
pepřová / pomodoro omáčka / bylinkové máslo, 
pečené brambory / rýže / salát z quinoa

Flank steak (200 g) 275
hovězí flank steak & pepřová omáčka / bylinkové 
máslo, podáváme s restovanými brambory 
s pečenou cibulí, rukola salát s pestem

Mexická kuřecí Quesadilla  210
pikantní kuřecí kousky v tortille, jalapeňos, čedar, 
eidam, zelenina & pikantní salsa a zakysaná smetana

Mexická flank steak Quesadilla  235
pikantní hovězí kousky v tortille, jalapeňos, čedar, 
eidam, zelenina & pikantní salsa a zakysaná smetana

Mexická Veggie Quesadilla 170
pikantní grilovaná zelenina v tortille, jalapeňos, 
čedar, eidam & pikantní salsa a zakysaná smetana

Saláty
s bílým / žitným chlebem pečeným u nás

Avokádo salát s uzeným lososem 235
mix salátů, avokádo, uzený losos, okurka, rajče, 
dýňová a sezamová semínka, citronový dresink

Thajský kuřecí quinoa salát 200
filírovaný kuřecí plátek, quinoa, chilli dresink, 
kokosové mléko

Caesar salát 185
kuřecí prsa, římský salát s Caesar dresinkem, 
pancetta, krutony, parmezán

Salát s kozím sýrem a hruškami 225
gratinovaný kozí sýr, vínem pošírovaná hruška, 
mix salátů, vlašské ořechy, brusinkový coulis

Řecký salát 175
balkánský sýr, rajče, okurka, paprika, olivy, cibule

Quinoa salát 160
cizrna, arašídy, mrkev, paprika, chilli dresink

Malý sezónní salát 100
mix listových salátů a zeleniny

Informace o alergenech u obsluhy

 Jídlo vhodné pro děti 
v poloviční porci za 70 % ceny

Vegetariánské jídlo
Pikantní jídlo
Bez lepku

0,10 l 0,25 l 0,75 l

TIP!

Private  party,  weddings, 
birthdays,  babyshower ,  . . .

Reservations:  233 321 289
cafe@cafepointa.cz

TIP!
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Password: cafepointa
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NEW!

Naše Pointa dezerty 
najdete  ve  vitr íne

TIP!

INTAP
cafebistro

Soukromé párty,  svatby, 
narozeniny, babyshower ,  . . .

Rezervace :  233 321 289
cafe@cafepointa.cz

Heslo: cafepointa

NEW!

NEW!

Snídaně
v pracovní dny do 11 h, o víkendu do 14 h 

Snídaňový koktejl 0,15 l 75
prosecco & fresh pomeranč

Pečená vejce (2 ks) 135
s čerstvým špenátem a kozím sýrem, 
teplý toust, máslo, lehký listový salát 

Míchaná vejce / 
Vaječná omeleta / 
Sázená vejce
vejce dle přání (3 ks), teplý toast, máslo, 
lehký listový salát, solíme himalájskou solí

- s pažitkou / lněným semínkem 95
- s kozím sýrem / parmezánem /   125
  čedarem / anglickou slaninou
- s uzeným lososem 135
- s avokádem 130
- s uzeným lososem a avokádem 170

Fit snídaně - Granola (350 g) 115
pečené domácí müsli s medem, 
řecký jogurt, čerstvé ovoce

Kokosové lívance s chia semínky (3 ks)  135
- s ovocným rozvarem, řeckým  
  jogurtem a javorovým sirupem
- s Nutellou, banánem a javorovým 
  sirupem

Francouzský máslový croissant 35
- s džemem nebo Nutellou 55
- s uzeným lososem a avokádem 145

Chutná rychlovka
Polévka dne 0,25 l / 0,4 l 50 / 70 
s chlebem z naší pekárny

Quiche - dle denní nabídky 130
se salátem z quinoa

Paštika Pointa z kachních jater  100
s portským vínem, s tymiánem a mandlemi, 
brusinky a teplý toust

Arabský hummus    115
se zauzenou červenou paprikou, 
zeleninovými klínky a pita chlebem

Mexické nachos se sýrem 125
s naší pikantní salsou a zakysanou smetanou

Tataráček z červené řepy 85
s teplým toustem

Čerstvé těstoviny
dle denní nabídky 
nebo v bezlepkové variantě

Pomodoro e basilico 155
tomatová omáčka s čerstvou bazalkou, 
parmezán

Pancetta e salvie 170
restovaná pancetta, šalvěj, máslo, parmezán

Rukola 180
sušená rajčata, olivy, bazalkové pesto, cherry 
rajčata, rukola, restovaný česnek, parmezán

Pollo e spinaci 195
kuřecí kousky, čerstvý špenát, 
smetanová omáčka, parmezán

Aglio, olio e peperoncino  145
restovaný česnek, feferonky, parmezán

Bianca 115
na másle s parmezánem

Sendviče & chleby
na bílém / žitném chlebu pečeném u nás

Club sendvič & zeleninové klínky   165
kuřecí plátek, křupavá slanina, vejce, salát, 
rajče, majonéza & mrkev, okurka

Cheese steak sendvič & rukola salát   195
restovaný flank steak, čedar, grilovaná paprika 
a červená cibule, hořčičná majonéza, 
podáváme s rukola salátem s pestem

Italská bruschetta (3 ks) 125
rajčata, olivy, červená cibule, bazalka, 
pesto, parmezán

Bruschetta s avokádem a lososem  195
avokádo, uzený losos, rajče, feferonky, cibule, 
dýňová a sezamová semínka, bazalkové pesto

Pořádné sousto
Cheeseburger (200 g) 240
100% hovězí, čedar, rajče, slaninový chips, 
cibule, chipotle majonéza, v naší rozpečené 
sezamové housce, podáváme s pečenými 
bramborami / salátem z quinoa

Avocado chicken burger (200 g) 230
grilovaný kuřecí plátek, avokádo, rajče, salát, 
bazalková majonéza, v naší rozpečené sezamové 
housce, podáváme s pečenými bramborami / 
salátem z quinoa

Veggie Burger s kozím sýrem (100 g) 215
rozpečený kozí sýr, gril. zelenina, ledový salát, 
rajče, bazalková majonéza, v naší rozpečené 
sezamové housce, podáváme s pečenými 
bramborami / salátem z quinoa

Grilovaný kuřecí steak (200 g) 215
pepřová / pomodoro omáčka / bylinkové máslo, 
pečené brambory / rýže / salát z quinoa

Flank steak (200 g) 275
hovězí flank steak & pepřová omáčka / bylinkové 
máslo, podáváme s restovanými brambory 
s pečenou cibulí, rukola salát s pestem

Mexická kuřecí Quesadilla  210
pikantní kuřecí kousky v tortille, jalapeňos, čedar, 
eidam, zelenina & pikantní salsa a zakysaná smetana

Mexická flank steak Quesadilla  235
pikantní hovězí kousky v tortille, jalapeňos, čedar, 
eidam, zelenina & pikantní salsa a zakysaná smetana

Mexická Veggie Quesadilla 170
pikantní grilovaná zelenina v tortille, jalapeňos, 
čedar, eidam & pikantní salsa a zakysaná smetana

Saláty
s bílým / žitným chlebem pečeným u nás

Avokádo salát s uzeným lososem 235
mix salátů, avokádo, uzený losos, okurka, rajče, 
dýňová a sezamová semínka, citronový dresink

Thajský kuřecí quinoa salát 200
filírovaný kuřecí plátek, quinoa, chilli dresink, 
kokosové mléko

Caesar salát 185
kuřecí prsa, římský salát s Caesar dresinkem, 
pancetta, krutony, parmezán

Salát s kozím sýrem a hruškami 225
gratinovaný kozí sýr, vínem pošírovaná hruška, 
mix salátů, vlašské ořechy, brusinkový coulis

Řecký salát 175
balkánský sýr, rajče, okurka, paprika, olivy, cibule

Quinoa salát 160
cizrna, arašídy, mrkev, paprika, chilli dresink

Malý sezónní salát 100
mix listových salátů a zeleniny

Informace o alergenech u obsluhy

 Jídlo vhodné pro děti 
v poloviční porci za 70 % ceny

Vegetariánské jídlo
Pikantní jídlo
Bez lepku

Coffee 
all possible caffeine free
soya / almond milk with extra charge

Ristretto (8 g coffee, 18 ml water) 45
Espresso (7,5 g coffee, 30 ml water) 45
Espresso lungo (7,5 g coffee, 50 ml water) 45
Espresso doppio (double espresso) 65
Americano 50
Cappuccino 60
Cappuccino GRANDE (double cappuccino)      85
Flat white (double espresso, micro milk foam) 75
Caffé latte  70 / 75
standard / vanilla, hazelnut, caramel
Extra espresso shot 20

Coffee specialities 
Irish coffee 85
(espresso lungo, 2 cl Irish whisky, cream) 
Espresso Chai latte  85
(espresso & mixture of Chai, milk, sugar & spice)
Espresso Tonic  65

Iced coffee
Affogato (espresso, ice-cream, cream) 70
Affogato Baileys / Jameson 105
(espresso, Baileys / Jameson, ice-cream, cream)
Frappé (coffee, milk, sugar, ice)  65
Choco Frappé + pikao  0,3 l 75
Iced caramel caffé latte  0,4 l  95
(double espresso, caramel, milk, ice)
Cappuccino freddo (espresso, milk, sugar, ice) 70
Espresso freddo (espresso, sugar, ice) 55

Water 
Carafe of water & mint, lemon  0,5 l / 1 l 35 / 60
Carafe of soda & mint, lemon  0,5 l / 1 l 40 / 70
Mattoni  0,33 l sparkling    35 
Aquila  0,33 l still  35  

Pointa FRESH drinks
Freshly Squeezed Orange Juice  0,2 l 85
Fresh grepfruit  0,2 l 85                                
Matcha & lime  0,5 l  75
Lemonade & mint  0,5 l  65  
Orangeade  0,5 l  65
Grapefruit lemonade 0,5 l 65
Ginger lemonade & lime  0,5 l  65
Raspberry lemonade 0,5 l 65
Iced tea  0,5 l 60

Draught beer 
Pilsner Urquell 0,3 l / 0,5 l 35 / 50

Aperitifs & Cocktails
Hugo 75
(prosecco, elderberry syrup, soda, mint) 
Aperol Spritz  110
Campari Spritz 110
Pirlo Spritz 110
Crodino Spritz (alcohol free) 75
Martini Spritz 70
(martini extra dry, soda, lime)
Martini Royal 80
(martini extra dry, prosecco, lime)
Martini extra dry  8 cl 70
Prosecco & Fresh Orange Juice 85
Campari Bitter  4 cl 70
Mojito / Cuba Libre  100
Virgin Mojito  80

Alcoholic beverages 4 cl
Baileys 65
Becherovka 60
Fernet Stock / Citrus 55
Jägermeister 65
Captain Morgan Spiced Gold 60
Captain Bucanero 7 años 85
Beefeater Gin 65
Finlandia Vodka 60
Slivovica - oak barrel 50% – plum 90
Metaxa ***** 70
Jack Daniel‘s 90
Jameson 70

White wine
Riesling Taubenschuss
– dry (AT) 65 / 155 / 440
Chardonnay     
– dry (Sicílie IT) 45 / 110 / 320    
Pinot Grigio Cantine Pirovano  
– dry (Vento IT) 50 / 125 / 360

Prosecco          55 /   -   / 375

Smoothies 0,4 l 95
Berry Delight 95
(pomegranate, black currant, strawberries)
Mango Paradise 95
(mango, passion fruit, pineapple, lemon)
Green Power 95
(spinach, celery, broccoli, pineapple, banana)
Blueberry Plus (banana, blueberries, yoghurt) 95

Red wine
Primitivo Puglia Gran Sasso
– dry (IT) 60 / 145 / 420
Bergerac Rouge Merlot 
– dry (FR) 65 / 160 / 465

Pink wine
Syrah Rosé  45 / 105 / 290
– dry (Languedoc FR) 

Bottled beer & Ciders 
Maisel Weissbier (alcohol free)  0,5 l  50
Birell light / medium dark  0,33 l           35 
(alcohol free)  
Kingswood Cider  0,4 l  50

Soft drinks
Coca-Cola / Coca-Cola zero  0,33 l        45
Schweppes tonic  0,25 l 40
Piju Bio juices  0,25 l 65
apple / orange / daily offer

Hot drinks 
Eilles tea - in tea pot 70
Earl Grey Premium / Assam Special / Rooibos 
Vanilla / Linden blossoms / Asian green 
Fresh mint /&/ ginger tea 65 / 70
with honey & lemon
Hot chocolate with whipped cream  70
dark / milk 
Babyccino (whipped full-fat milk)  0,2 l 30
Chai latte (Chai, milk, sugar & spice) 70


