Espresso nápoje
Pracujeme s výběrovou kávou, kterou si sami pražíme na stroji Giesen W15a

Espresso

← klasické espresso, v našem případě 25ml kávy

Espresso lungo

← větší šálek s možností dolití vody

Espresso macchiato
Espresso doppio
Cappuccino
Caffe latte
Flatwhite

← malé espresso s mlékem

50
50
55
65

← dvojité espresso

← espresso s vyšlehaným mlékem

60
70

← espresso s vyšlehaným mlékem
← dvojité espresso s vyšlehaným mlékem

75

Veškeré espresso nápoje Vám rádi připravíme v bezkofeinové variantě.

Chai latte

← kořeněný černý čaj, vyšlehané mléko

Vánoční cappuccino
Espresso Tonic
Extra shot

← cappuccino s vaječným likérem

Rostlinné mléko

80
75

← espresso, fentimans tonic

15

← espresso do kávy navíc

Kapka CBD oleje

75

← kapka 10% CBD oleje od Konopného táty do nápoje
← ovesné Minor Figures Oat M*lk

20
20

Filtrovaná káva
Batch brew
Aeropress
V60

← strojově připravená filtrovaná káva dle denní nabídky

← kalnější káva, výraznější chuťový profil

110

← filtrovaná káva pro dva
www.kafemelnik.cz

65
65

← příprava v dripperu, jemná a čistá chuť

Chemex

55
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Naše limonády & Fresh
V nabídce pro vás máme naše limonády 0,4l

60

Pomeranč
Grep
Malina
Levandule
Bezinka
Šalvěj
Fresh džus ←

70

pomeranč, grep nebo mix, 0,2l

Limonády v láhvi
On Lemon

Citrónová Fermentáda
Fentimans

60

← matchbata
← bohatá na přírodní vitamín C a B

← cola, cherry cola, mandarinka, ginger beer

Fentimans Tonic

← přírodní, botanicky vařený

Organic Human vitamínový shot ←

antioxidant, kurkuma, zázvor, ženšen

60
60
50
65

Voda
Mattoni

← neperlivá, jemně perlivá, perlivá 0,33l

Filtrovaná voda

← s citronem a mátou 0,5l / 1l

Solan De Cabras

← minerální voda ze Španělska, s sebou

www.kafemelnik.cz
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30
20/30
40

Čokoláda
Hořká čokoláda

Mléčná čokoláda
Bílá čokoláda

60

← Ekvádor, 71% kakaa

60

← Venezuela, 44% kakaa

← Dominikánská republika, 31% kakaa

Vegan čokoláda
Marshmallow

← hořká čokoláda s ovesným mlékem

← mini marshmallow do čokolády

Čerstvá šlehačka

60
80
20
10

Čaj
Dračí studna

← patří mezi nejslavnější zelené čaje Číny, letošní sklizeň

Gyokuro Kaito
Červený čaj

← Vysoká třída japonského, zeleného čaje

← plná, atraktivní chuť s tóny ovoce, květin a koření

Chryzantéma královská
Puer

← léčivý čaj, populární v Čínské medicíně

← zrál více než 10 let v Guangzhou, tóny smetany, hořké čokolády

Ovocný čaj

← směs jablka, šípek, heřmánek, aronie, bez, maliny, jahody

Soba Cha - Pohanka
Cascara

← má lahodnou plnou smetanovo-ořechovou chuť

← čaj ze slupek kávových třešní, v chuti med a bobulové ovoce

Čaj z čerstvého zázvoru / máty

60
75
60
60
60
60
60
65
60
5

Med

85

← porce medu z kokořínského Štampachu

Kokořínský med na doma

← sklenice medu od pana Kučery, 185g

www.kafemelnik.cz
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Alkohol 0,02l
Jameson
Žufánek

35

← Irská whisky 40%

← Slivovica, Hruškovica, Meruňkovica, Kontušovka, Višňovka

Oh My Gin

← Žufánek 45%, rukodělně destilovaný gin londýnského typu

Sicilský citron

← Žufánek 42%, destilát z bio citrónů

35
40
50

Pivo & Cidre
Pivo z minipivovaru
Cidre Bacha!

← dle aktuální nabídky, zeptejte se obsluhy 0,33l

← polosuchý, lákavé sladké vůně, žlutozelené, 6,5% vol., 0,33l

55
55

Míchané nápoje
Gin Tin ←

120

Žufánek OMGin, Fentimans Tonic

Hugo Spritz ←
Mimosa ←

prosecco, sirup z kokořínského bezu

75

prosecco, pomerančový fresh

Soulmate ←

85

náš signature kávový drink

Jídlo a dorty
V naší vitríně máme dorty naší výroby, velkou část v bezlepkové
variantě. V denní nabídce máme zapékané bagely, zeptejte se.
Seznam alergenů k nahlédnutí u obsluhy. Všechny ceny jsou včetně DPH.
www.kafemelnik.cz
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Experimentální vinařství Trejbal
Pinot Gris 2021

465

← suché, bílé víno

Dornfelder 2019

465

← suché, červené víno

Blahotická Milerka 2021
Hibernal frozen 2020

465

← suché, bílé víno

465

← suché, bílé víno

Bílá vína

lahev / dcl

Mělnický kalamář

← 2015, Mělník, ryzlink rýnský, kabinetní suché, 0,75l

Ein Liter Mosel Riesling

350 / 40

← 2018, polosuché, 1l

Dreissigacker, Riesling Trocken ←

595

2016, suché, 0,75l

455

Červená vína
Le Diable, Sauvignon Syrah

← 2017, Francie, suché, 0,75l

350 / 55

Perlivá vína
Dobrá Vinice - Créme de National Parc ←
Prosecco

2017, bílé šumivé, 0,75l

250 / 40

← DOC, bílé šumivé víno, 0,75l

www.kafemelnik.cz
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