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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

TIP!

Heslo: cafepointa

V

V Veganské jídlo

 

Grilovaný kuřecí steak 135
rýže nebo nachos nebo pečené brambory, 
s grilovanou zeleninou  & malá domácí oranžáda

Špagety Pomodoro / Bianca 125
parmezán & malá domácí oranžáda

Prosecco & fresh pomeranč  0,15 l 95

Vejce Benedikt 155
zastřená vejce (2 ks), holandská omáčka, 
vypečená slanina, pažitka, muffin, salátek, 
mikrobylinky, himalájská sůl

Míchaná / Sázená vejce / Omeleta 105
vejce dle přání (3 ks), semínka (dýně, len), 
pažitka, toast & máslo, salátek, mikrobylinky, 
himalájská sůl 

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

Bar menu
bezlepková varianta +20

Polévka dne (0,25 l / 0,4 l)  & pečivo 65 / 80 

Quiche dne & salátek 120

Nakládaný hermelín   120
ajvar & pečivo

Club sendvič   165
kuřecí plátek, křupavá slanina, 
vejce, salát, rajče, majonéza

Kuřecí wrap 165
kuřecí prsa, sýr, ledový salát, rajče, pesto
tortilla, salátek

Hummus    145
hummus dle denní nabídky,    
pita chleba, zeleninové klínky

Mexické nachos  135
zapečený sýr, salsa, zakysaná smetana

Mediterranean Tapas mix 255
sušená rajčata, velké zelené olivy s peckou, 
artyčoky, Salsiccia, mozzarella, čerstvá rajčata, 
bazalkové pesto, parmazán, ... dle denní nabídky
+ pita chléb

Pražené mandle (50 / 100 g) 60 / 100

Čerstvé těstoviny
dle denní nabídky 
nebo v bezlepkové variantě +20

Pollo e spinaci 225
kuřecí kousky, čerstvý špenát, smetana, parmezán

Aglio, olio e peperoncino  165
restovaný česnek, feferonky, bílé víno, parmezán
pancetta  +35

Pomodoro e basilico 165
tomatová omáčka, čerstvá bazalka, parmezán
kuřecí kousky  +45

Pořádné sousto
Grilovaný kuřecí steak (200 g) 225
ajvar / pepřová omáčka, s grilovanou zeleninou 
& pečené brambory nebo nachos nebo rýže

Pointa Cheeseburger (150 g) 255
100% hovězí, čedar, chipotle majonéza, salát, 
cibulové chutney, rajče, domácí bulka 
s grilovanou zeleninou & pečené brambory 
nebo nachos se zapečeným sýrem

Chicken burger (150 g) 225
grilovaná kuřecí prsa, slanina, rajče, salát, 
hořčičná majonéza, domácí bulka, 
s grilovanou zeleninou & pečené brambory 
nebo nachos se zapečeným sýrem
volské oko +25

Chilli con carne 230
100% hovězí, sýr & rýže nebo nachos

Dětské menu

„GO NAKED“ (burger bez bulky) -20

šunka od kosti (hemenex) / kozí sýr / 
parmezán / čedar / slanina / pancetta +35
extra vejce +25
pečivo - bezlepková varianta +20

BezlepkovéVegetariánské PikantníInformace o alergenech u obsluhy
Jídlo může obsahovat stopy ořechů

Espresso / Cappuccino   165
+ Croissant + Fresh orange juice
extra shot / latte / čaj / džem / Nutella +20

Snídaňové kombo

Saláty
Kozí sýr / Halloumi 265 / 285
řepa, ořechy v medu, mix listových salátů, 
granátové jablko, pita chleba, balsamiko

Caesar salát 245
kuřecí prsa, římsky salát, pancetta, krutony, 
Caesar dresink, parmezán
extra vejce +25

Vídeňské párky (2 ks) 115
hořčice, smetanový křen, pečivo 

Francouzský máslový croissant 35
máslo, džem / Nutella +20
šunka & sýr +35

Kokosové lívance s chia semínky 
- sezonní ovoce, řecký jogurt, javorový sirup 155
- Nutella & banán 145

Řecký jogurt 
- ovoce & chia semínka, javorový sirup 95
- ořechy & med 105
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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
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Pikantní jídlo
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Soukromé párty, svatby, 
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Káva 
všechny kávy i bez kofeinu 
ovesné / mandlové mléko za příplatek

Ristretto (8 g kávy, 18 ml vody) 45
Espresso (7,5 g kávy, 30 ml vody) 45
Espresso lungo (7,5 g kávy, 50 ml vody) 45
Espresso doppio (dvojité espresso) 70
Americano 55
Cappuccino 70
Cappuccino GRANDE (dvojité cappuccino)      95
Flat white (dvojité espresso, mléčná mikropěna) 85
Caffé latte 75 / 85
standard / vanilka, oříšek, karamel 
Extra shot espressa 25
Filtrovaná káva 65
Irská káva 95
(espresso lungo, 2 cl irské whisky, smetana) 
Espresso Chai latte  95
(espresso & směs Chai, mléko, cukr, koření)
Espresso Tonic  75
Affogato (espresso, zmrzlina, šlehačka) 95
Affogato Baileys / Jameson 125
(espresso, Baileys / Jameson, zmrzlina, šlehačka)
Iced caramel caffé latte  0,4 l  100
(dvojité espresso, karamel, mléko, led)

Teplé nápoje 
Eilles tea - konvička 70
Earl Grey Premium / Assam Special / Rooibos 
Vanilla / Květy lípy / Asian green
Čaj z čerstvé máty /&/ zázvoru 75 / 85/ 95
s medem a citronem
Horká čokoláda se šlehačkou  75
hořká / mléčná 
Babyccino (našlehané plnotučné mléko)  0,2 l 30
Chai latte (Chai, mléko, cukr, koření) 75
Horký jablečný mošt  0,2 l 65
koření, pomeranč a citrón - nealko
Horký pomerančový fresh 95
s medem a skořicí
Svařené víno  0,2 l  70
se směsí koření (bílé / červené)
Horký Cider Kingswood  0,2 l  65
Horký Jameson (4 cl, citron, koření, voda) 100
Horká Griotka  0,25 l  65
Grog  0,25 l  65

Nealkoholické nápoje
Karafa vody s mátou a citronem  0,5 l / 1 l 35 / 60
Karafa sody s mátou a citronem  0,5 l / 1 l 45 / 90
Mattoni  0,33 l perlivá    40 
Aquila  0,33 l neperlivá  45
Coca-Cola / Coca-Cola zero  0,33 l        50
Schweppes tonic  0,25 l 45

Čepované pivo 
Pilsner Urquell 0,3 l / 0,5 l 40 / 55

Lahvové pivo & Cidery 
Birell světlý / polotmavý (nealko)  0,33 l           40 
Kingswood Cider  0,4 l  50

Pointa FRESH nápoje
Fresh pomeranč  0,2 l 90
Fresh grepfruit  0,2 l 90                                
Matcha & limetka  0,5 l  85
Citronáda & máta  0,5 l  75  
Oranžáda  0,5 l  75
Grepová limonáda  0,5 l 75
Zázvorka & limetka  0,5 l  75
Malináda  0,5 l  75

Aperitivy & Koktejly
Hugo 85
(prosecco, bezinkový sirup, soda, máta) 
Aperol Spritz  120
Campari Spritz 120
Pirlo Spritz 120
Crodino Spritz (nealko) 75
Martini Spritz 70
(martini extra dry, soda, limetka)
Martini Royal 80
(martini extra dry, prosecco, limetka)
Martini extra dry  8 cl 70
Prosecco & Fresh pomeranč 95
Campari Bitter  4 cl 70
Mojito / Cuba Libre  130 / 100
Virgin Mojito  100
Negroni 120

Alkoholické nápoje 4 cl
Baileys 65
Becherovka 60
Fernet Stock / Citrus 60
Jägermeister 65
Captain Morgan Spiced Gold 60
Captain Bucanero 7 años 85
Beefeater Gin 70
Finlandia Vodka 60
Slivovica z dubového sudu 50% 90
– švestka
Metaxa ***** 70
Jack Daniel‘s 90
Jameson 70

Smoothies 0,4 l 
Berry Delight 95
(granátové jablko, černý rybíz, jahoda)
Mango Paradise 95
(mango, passion fruit, ananas, citron)
Green Power 95
(špenát, celer, brokolice, ananas, banán)
Blueberry Plus 95
(banán, borůvka, jogurt)



MUFFIN MENU
Espresso / Cappuccino  130 

+ Fresh orange juice

Royal muffin     155
mletý steak z krkovice, sázené vejce, slanina, čedar, 

dijonsko-pepřová majonéza
& salátek

Vepřový muffin „klasik“     155
mletý steak z krkovice, salát, rajče, čedar, 

dijonsko-pepřová majonéza
& salátek

Slaninový muffin     145
šunka od kosti, slanina, vajíčko, rajče, čedar 

& salátek

Halloumi muffin     175
grilované halloumi, hummus, pečená paprika 

& salátek

Pointa muffin     175
grilovaný kozí sýr, mascarpone, 

červená řepa, rukola, medová hruška 
& salátek

DĚTSKÉ KOMBO     99

Muffin se šunkou a sýrem /
Muffin s vajíčkem a sýrem

     + domácí oranžáda


