
 

BRUNCH 

Brunch podávame každý deň do 14:00. 

  
Francúzska omeleta 1, 3, 6, 7, 10, 11  280g 5,90 € 
podávaná s čerstvým šalátom a bylinkami,  
s pražskou šunkou a anglickým cheddarom. 
  
Domáce chlebíky s nátierkou 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11   180g 4,50 € 
Na aktuálnu ponuku čerstvých nátierok sa,  
prosím, opýtajte našej obsluhy. 
  
Miešané vajíčka s lososom 1, 3, 4, 7, 8 200 g 6,50 € 
podávane na našom domácom chlebíku  
s avokádovým krémom a mikrobylinkami.  
  
Kráľovské raňajky 1, 3, 6, 7, 11 200 g 5,90 € 
Vajíčko, chrumkavá slaninka, jemný farmársky  
párok, šampiňóny s cheddarom a grilované  
cherry rajčiny podávané s čerstvým chlebíkom. 
  
Francúzsky toast 1, 3, 7 180 g 5,90 € 
Maslová brioška, jahodový coulis, medové maslo  
a čerstvé ovocie. 
  
Brunch burger 1, 3, 7, 8  200 g 6,50€ 
Maslová žemľa, slanina, vajíčko, cheddar, cibuľový džem,  
paradajka, šalát a pikantná omáčka.  
 
Naša granola 1, 5, 6, 7, 8, 11   200 g 4,20 € 
Zapekaná granola s jogurtom, ochutená medom,  
čerstvým ovocím, slnečnicovými a tekvicovými  
semiačkami. 
  
Farmárske párky 1, 5, 10 200 g 4,30 € 
s čerstvým domácim chlebíkom, horčicou  
a čerstvým chrenom. 

 



 

 
Termix s maslovou lupačkou 1, 3, 7, 13  180 g 4,20 € 
Klasická kombinácia, ktorá vás vráti do detstva.  
  
Maslová lupačka 1, 7, 8, 13   120 g 3,90€ 

s džemom alebo nuttleou  
 
Mimosa 0,15 l 2,20 € 
Prosecco a pomarančový fresh.  
Pre ešte lepší začiatok dňa. 
 
Ku každému jedlu servírujeme šálku kvalitnej kávy alebo čaju a 1 dcl čerstvej pomarančovej šťavy. 

 

 

SENDVIČE 

Sendviče podávame každý deň do 14:30 do 18:00.  

  
Roastbeef s vajíčkom 1, 3, 6, 7, 11 250 g 4,50 € 
Roastbeef s domácim cibuľovým džemom,  
chrenovým dresingom a pošírovaným vajíčkom. 
  
Avokádo a losos 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 250 g 4,50 € 
Losos s čerstvým avokádom, reďkovkou  
a kôprovo-medovým dresingom. 
  
Mozzarella, paradajka a hrášok 1, 7, 8 200 g 4,50 € 
Mozzarella s paradajkou na hráškovom pyré s balsamico  
redukciou a mikrobylinkami 
 
Chlebíky s domácou nátierkou 250 g 4,50 € 
Na aktuálnu ponuku čerstvých nátierok sa, prosím, 
opýtajte našej obsluhy. 
  

Za príplatok 1 € servírujeme nátierky na bezlepkovom sendviči. 

 

 



 

DEZERTY   

Pavlova 80 g 3,00 € 

Ruby cheesecake  100 g 3,00 € 

Čokoládovo-kávový rez  85 g 2,90 € 

„Akoby“ Krémeš  120 g  2,80 € 

Bezlepková maková torta  130 g  2,90 € 

Krtkova torta  120 g  3,20 € 

Raw koláč  95 g 3,50 € 
kokosový s malinami a čokoládou 

Víkendový špeciál  2,90 € 

Nezabudnite sa opýtať obsluhy na aktuálnu ponuku alebo nakuknite 

do vitríny pri bare. Dezerty môžu obsahovať alergény 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11. 

 
 

OSVIEŽUJÚCE NÁPOJE 
  
Limonády   
Bazová limonáda s medovkou 0,3 l 1,90 € 
Citronáda s trstinovým cukrom 0,5 l 2,90 € 
Malinovka z pravých malín 1,0 l 4,50 € 
Limetkovo-mätová s trstinovým cukrom* 
Pomarančovo-grepová s trstinovým cukrom* 
* podávame iba v objemoch 0,5 l a 1 l 
  
Ľadové čaje     
Zelený čaj Sencha s citrónovou trávou 
  
Sbagliato cocktail 0,2 l 4,50 € 
Kombinácia talianskych aperitívov Aperol  
a Campari, v spojení s naším dulovým sirupom,  
proseccom a sódou. 
 

 



 

 
Čerstvé šťavy 0,1 l 1,20 € 
Pomaranč   
Grep   
 
   
TEPLÉ NÁPOJE 
  
Sypaný čaj 0,4 l 2,40 € 
Ronnefeldt 
  
Čaj  0,4 l 2,40 € 
Čerstvá mäta 
Čerstvý zázvor 
  
Horúca Čokoláda 60 g 2,30 € 
Mliečna, Horká, Biela 
 
K čajom včelí med (+ 0,50 €). 
K horúcej čokoláde čerstvé ovocie alebo oriešky (+ 0,50 €). 
  
  
KÁVA 
Na požiadanie vieme pripraviť ktorúkoľvek kávu aj v bezkofeínovej verzii. 

Espresso 9,5 g 1,70 € 
Espresso z výberovej kávy 9,5 g 1,90 € 
Espresso lungo 9,5 g 1,70 € 
Espresso doppio 19 g 2,90 € 
Espresso doppio z výberovej kávy 19 g 2,90 € 
Cappuccino 9,5 g 2,10 € 
Flat White 19 g 2,90 € 
Latte Macchiato 9,5g 2,30 € 
  
KÁVOVÝ ŠPECIÁL 

Gio Affogato 9,5 g 2,70 € 
Kopček vanilkovej zo zmrzlinárne Gio, preliaty  
naším horúcim espressom 

 



 

  
Cold drip s grepom 180 ml 2,90 € 
 
 
FILTROVANÁ KÁVA 
Navyše máme každý týždeň v ponuke čerstvú výberovú kávu zo slovenských alebo svetových pražiarní. 
  
Cold drip   200 ml 3,00 € 
Aeropress 150 ml 2,50 € 
Hario V60 150 ml 2,30 € 

  300 ml 3,90 € 
Chemex 500 ml 5,90 € 
  
Balená výberová káva 250 g 15,00 € 
 

Ohľadom ponuky vína a alkoholických nápojov sa, prosím, obráťte na našu obsluhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOZNAM ALERGÉNOV: 

1 - obilniny, 2 - kôrovce, 3 - vajcia, 4 - ryby, 5 - arašidy, 6 - sójové zrná, 7 - mlieko, 8 - orechy, 9 - zeler,  
10 - horčica, 11 - sezamové semená, 12 - oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg 
alebo 10 mg/l, 13 - vlčí bôb, 14 - mäkkýše 

 


