K ÁVA A TEPLÉ NÁPOJE
ristretto

48,–

malá silná aromatická káva,
servírujeme s mlékem a vodou

espresso
silná aromatická káva,
servírujeme s mlékem a vodou

48,–
DOUBLESHOT

60,–
48,–

DOUBLE

60,–
55,–

DOUBLE

69,–

espresso lungo (americano)
velká aromatická káva,
servírujeme s mlékem a vodou

cappuccino
1⁄₃ espresso, 1⁄₃ mléko,
1⁄₃ šlehaná mléčná pěna

69,–

ﬂat white
½ dvojité espresso, ¼ mléko,
¼ šlehaná mléčná pěna

caﬀè latte
¼ espresso, 2⁄₄ mléko,
¼ šlehaná mléčná pěna

ochucené latte

55,–
DOUBLE

69,–
65,–

¼ espresso, 2⁄₄ mléko,
¼ šlehaná mléčná pěna, sirup

espresso se zmrzlinou a šlehačkou

65,–

espresso lungo, vanilková zmrzlina,
šlehačka

turecká káva

48,–

tradiční zalévaná káva

vídeňská káva

55,–

espresso lungo, šlehačka

alžírská káva
espresso lungo, vaječný koňak, šlehačka

70,–

irská káva

80,–

espresso lungo, whisky, šlehačka

dávka kávy navíc (doubleshot)
sojové/mandlové mléko

7g

12,–

0.15 l

8,–

sirupová příchuť do kávy

9,–

Všechny kávy Vám připravíme i v bezkofeinové variantě.

horká krémová čokoláda
horká krémová čokoláda

0.15 l

49,–

se šlehačkou

0.15 l

55,–

kakao/horké mléko

0.15 l

40,–

čaj černý/ovocný/zelený

0.25 l

40,–

čaj z čerstvé máty s medem
čaj z čerstvého zázvoru

0.25 l

55,–

s citrónem

0.25 l

55,–

indický hot chai latte

0.25 l

55,–

svařené víno

0.20 l

60,–

grog

0.20 l

60,–

STUDENÁ K ÁVA A NÁPOJE
ice cappuccino

60,–

1⁄₃ espresso, 1⁄₃ mléko,
1⁄₃ šlehaná mléčná pěna, led

ice caﬀé latte

60,–

¼ espresso, 2⁄₄ mléko,
¼ šlehaná mléčna pěna, led, sirup

ledová káva se zmrzlinou

60,–

espresso, vanilková zmrzlina, led

frappé

60,–

instantní káva, mléko, led, cukr

espresso tonic

69,–

espresso, tonic, ledová tříšť, limetka
0.2/0.3 l

59,– / 69,–

smoothie jahoda,banán, pomeranč

0.3 l

69,–

smoothie mango, pomeranč

0.3 l

69,–

čerstvá šťáva
pomeranč/grep/jablko/mrkev

smoothie řepa, zázvor, borůvky,

0.3 l

69,–

0.3 l

55,–

rozlévaný mošt bez konzervantů

0.2 l

40,–

rozlévaná voda

0.1 l

5,–

ananas, jablečný mošt

ovocný koktejl se zmrzlinou
malina/jahoda/banán/čokoláda + banán

VÍNO / LIHOVINY / APERITIVY
víno rozlévané

0.1 l

35,–

proseco láhev

0.2 l

98,–

rum

5 cl

45,–

fernet stock/citrus

5 cl

50,–

vodka

5 cl

50,–

becherovka

5 cl

50,–

gin

5 cl

55,–

baileys

5 cl

70,–

vaječný likér/griotka

5 cl

40,–

campari

10 cl

70,–

martini bianco/rosso

10 cl

55,–

slivovice

5 cl

50,–

brandy

5 cl

55,–

whisky

5 cl

70,–

rum diplomático 12 let

5 cl

125,–

bílé/červené/růžové

ZMRZLINOVÉ POHÁRY
STANDARD 2 kopečky / GRANDE 4 kopečky

karamelový

95,– / 139,–

vanilková zmrzlina, pražené lískové oříšky,
tmavě pálený karamel, šlehačka, oplatka

čokoládový
čokoládová a vanilková zmrzlina, čokoládový
přeliv, šlehačka, čokoládové hoblinky

99,– / 149,–

99,– / 149,–

jahodový
jogurtová zmrzlina, jahodový sorbet, jahody,
jahodový přeliv, šlehačka

109,– / 159,–

griotka
čokoládová a cherry zmrzlina, višně,
čokoládový přeliv, griotka, šlehačka

99,– / 149,–

horké maliny
vanilková zmrzlina, maliny, šlehačka

119,– / 165,–

baileys
vanilková a čokoládová zmrzlina, baileys,
vanilkový přeliv, griliáš, šlehačka

banana split

109,–

vanilková, oříšková a čokoládová zmrzlina,
banán, čokoládový přeliv, plátky pražených
mandlí, šlehačka

OVOCNÉ POHÁRY
jahody se šlehačkou

75,–

banán v čokoládě

60,–

banán, čokoládový přeliv, šlehačka

porce šlehačky navíc

40 g

Informace o alergenech obsažených v našich
dobrotách si prosím vyžádejte u obsluhy.
Zmrzlinu Vám rádi zabalíme s sebou
do termoboxu.

www.vanille.cz

20,–

