






Na zakázku vám vyrobíme cokoliv od svatebního dortu po vánoční cukroví 
– přesně podle vašeho přání.





il caffé
Espresso    59,- Caffé Latte Macchiato  99,-

Espresso s mlékem  69,- Ledová káva  99,-

Flat White   119,- Ledová káva s Baileys 199,-
  
Espresso Macchiato  69,- Irská káva 205,-
s mléčnou pěnou   Jameson, šlehačka

Espresso lungo   69,- Melta 89,-
s horkou vodou k dolití   žitná káva s mlékem

Cappuccino   89,- Čaj dle nabídky 79,-

Cappuccino grande   119,- Čaj z čerstvé máty 99,-
2x espresso    

Doppio    99,- Čaj z čerstvého zázvoru 119,-
     s medem

Americano   75,- Horká čokoláda malá 99,-
šálek plný kávy    čistá, oříšková, se skořicí, mocca

Caffé Latte s příchutí  109,- Horká čokoláda velká 149,-
vanilka, čokoláda, karamel,  čistá, oříšková, se skořicí
lískový oříšek, kokos

Cappuccino di Garda   99,- Horká čokoláda 70% 159,-
espresso, čokoláda, smetana  superior čokoláda s mlékem
a mléčná pěna    a smetanou

Marocchino   95,- Horký mošt se skořicí 109,-
mléčná pěna, kakaový prášek  jablečný nebo hruškový

Corretto    99,- Horký jablečný mošt 199,-
espresso, likér, šlehačka   s calvadosem a skořicí

Bezlaktozové, ovesné, kokosové nebo mandlové mléko  +30,-

Veškerá káva může být podávána bez kofeinu.



Sweet corner - naše výroba
Štrúdl 119,-

Štrúdl speciál s mákem a višněmi 129,-

Hraběnčin řez 120,-
mandlovo-jablečný koláč

Ovocný koláč 119,-

Ovocný koláč speciál 139,-
se zavařeninou a smetanou 

Čokoládový dort 120,- 

Sacher dort 120,-

Tarte tatin 120,-

Citronový páj 120,-

Ovocný dort s jemným tvarohem 120,-

Cheesecake 129,-
klasický, pistáciový, ovocný

Další sezonní nabídka ve vitríně.



frutta fresca
Pomeranč 0,30 l 129,- 
 0,40 l 159,- 

Grapefruit 0,30 l 129,- 
 0,40 l 159,- 

Jablko 0,30 l 99,- 
 0,40 l 139,- 

Mix 0,30 l   119,-
 0,40 l 149,-



vitamin Smoothie
Lago di Garda 0,4 l 199,- 
ananas, banán, jahody, mléko 
— vitamin A, C, B, D, E, karoten, vápník, fosfor, železo

Tropical 0,4 l 189,-
ananas, kiwi, jablko, máta, kokosové mléko  
— vitamin A, C, D, vápník, fosfor, železo, vláknina

Banana 0,4 l 189,-
banán, kokos, máta, mléko  
— vitamin C, D, E, vápník, vláknina, draslík

Lesní 0,4 l 199,-
maliny, borůvky, jahody, jablko, med, mléko  
— vitamin C, D, E, vápník, vláknina, draslík

Green detox 0,4 l 220,- 
avokádo, kiwi, čerstvý mladý špenát, zázvor, okurka, ananas 
— vitamin C, D, E, vápník, vláknina, draslík

V nabídce také kokosové, ovesné, mandlové mléko nebo bezmléčná verze.

Koktejly
Zdravíčko  0,4 l 189,-
jablko, zázvor, pomeranč, mrkev, limetka  
— vitaminy A, C, beta karoten, vláknina, hořčík, vápník, draslík

Citrus mix 0,4 l 189,- 
pomeranč, grapefruit, limetka 
— vitamin C, vápník, draslík, vláknina

Classic 0,4 l  179,-
mrkev, jablko, máta  
— vitamin C, vápník, draslík

Detox 0,4 l  189,-
jablko, pomeranč, řapíkatý celer, mrkev, zázvor  
— vitamin A, C, B1, B2, vápník, hořčík, draslík, vláknina, fosfor, sodík



Snídanové menu
Francouzská snídaně 349,-
omeleta s burgundskou šunkou, francouzský sýr s plísní, 
grilovaná klobáska vlastní výroby se 100% obsahem masa, 
pečený toast, máslový croissant, marmeláda, máslo 

Granola 230,-
pečená granola, slunečnicová a dýňová semínka, 
farmářský bílý jogurt, celozrnný chléb, marmeláda, 
máslo, strouhané jablko 

Snídaně metabolic      320,-
celozrnný chléb s avokádem, žervé, ztracené vejce, losos 

Prosciutto se ztraceným vejcem    299,-
celozrnný chléb s avokádem, žervé, prosciutto, 
parmazán, rukola, ztracené vejce

Pražská snídaně     339,-
4 ks klobásek vlastní výroby se 100% obsahem masa, pražská šunka, 
pečená vejce, chléb s máslem, hořčice

Bílý jogurt     120,-
se strouhaným jablkem, vlašskými ořechy a medem 

Speciální nabídka

Detox green soup    279,-
studená krémová polévka z avokáda, čerstvého mladého špenátu,
jarní cibulky, čerstvého koriandru, řapíkatého celeru, zázvoru,
okurky, kokosového mléka, směsi oříšků a ostropestřce mariánského
 
                                          



ze 4 vajec
a zeleninovou oblohou 

Míchaná vejce s cibulkou   189,-

Smažená vejce se slaninou 220,-

Smažená vejce s uzeným norským lososem 269,-
s čerstvým koprem a citrónem

Vaječná omeleta s čerstvým mladým špenátem 229,-
s česnekem a rukolou 

Vaječná omeleta se sýrem 229,-
se strouhaným sýrem

Vaječná omeleta se šunkou a sýrem 249,-
s pražskou šunkou

Vaječná omeleta se zeleninou 229,-
s rajčatami, paprikou a rukolou

Vaječná omeleta s čerstvým avokádem 269,-
se zeleninou, rukolou a strouhaným sýrem

Vaječná omeleta s lanýžem a sýrem 249,-
s lanýžovým pestem a sýrem Grana Padano

Vaječná omeleta Omega 3 s lososem 269,-
s uzeným norským lososem, zeleninou a směsí semínek

Ciabatta / celozrnný chléb / toast 49,-                              



cerstvé testoviny
Aglio e olio peperoni 199,-
olivový olej, česnek, s čerstvými feferonkami nebo bez

Se špenátem 249,-
čerstvý špenát na másle, česnek

Arabiata 229,-
sušená rajčata, oregano, česnek, chilli, čerstvá bazalka

S pestem  219,-
pesto z bazalky, olivového oleje, česneku a drcených mandlí, piniové oříšky

Pomodoro 219,-
omáčka pomodoro, rajčata, česnek, bazalka

S lososem 289,-
uzený losos, omáčka ze zakysané smetany, čerstvý kopr, citron

S avokádem 279,-
avokádový krém s parmazánem, čerstvý špenát, 
pražené mandlové lupínky, čerstvý koriandr 

S kuřecím masem 289,-
restované kuřecí prso, čerstvý mladý špenát, česnek, smetana

Se slaninou 269,-
sušená rajčata, opečená zauzená slanina, česnek, listová petržel

Sýr Grana Padano 35,-

maso ze statku
Grilovaný kuřecí steak na rozmarýnu a ryzlinku 369,-
250 g kuřecí steak podávaný s malým salátem a chlebem





velké Saláty
 

Salát s avokádem 329,-
čerstvý mladý špenát, avokádo, pražené sezamové semínko, 
směs trhaných salátů, rajče, okurka, červená cibulka, 
slunečnicová a dýňová semínka, dijon dresink 

Ostrý kuřecí salát 299,-
grilovaná kuřecí prsíčka, směs trhaných salátů, 
pražené mandle, jogurtový dresink, chilli, čerstvý koriandr

Salát prosciutto 289,-
směs trhaných salátů, rajčata, okurka, rukola, olivový olej, 
hrubá mořská sůl, pepř, plátky prosciutta, Grana Padano

Lososový salát 289,-
lehce zauzený norský losos, směs trhaných salátů, okurka, 
rajče, čerstvý kopr, citrónový dresink

Salát s kozím sýrem 279,-
směs trhaných salátů s čerstvým mladým špenátem, kozí sýr, 
jablko, dijon dresink, vlašské ořechy

Caesar salát 329,-
grilovaná kuřecí prsíčka, římský salát, 
pečené krutony, dresink, Grana Padano

Zeleninový salát 249,-
s jogurtovým dresinkem





Slané palacinky
Brie 279,-
trhané plátky prosciutta, zapečený sýr brie, 
vlašské ořechy, rukola, rajče, okurka a olivový olej

Staropražská 299,-
restovaná slanina s cibulkou a farmářskou šunkou, smažená vejce

Špenátová se slaninou 289,-
restovaný čerstvý mladý špenát, česnek a opečená slanina

Avokádová 299,-
avokádové pesto, čerstvé avokádo, pražené mandle, čerstvý koriandr
 

                                           Sladké palacinky
Čokoládová  219,-
čokoláda, nutela, banán a šlehačka

Jablečná 199,-
jablečné pyré, skořice a šlehačka, jablko

Citronová 149,-
2 ks, cukr a citron

Švestková 209,-
marinované švestky, domácí povidla, skořice, šlehačka 

Tvarohová s višněmi 229,-

Tvarohová se švestkami 229,-

Šlehačka navíc 39,-

Zmrzlina navíc 59,-
vanilková nebo čokoládová





sandwich delux
celozrnný velký chléb

Šunkový 289,-
burgundská šunka, rajčata, sýr leerdammer, žervé, kyselá okurka,
trhaný salát

Lososový   299,-
lehce zauzený losos, koprová majonéza, směs trhaných salátů,
okurka, rajče, čerstvý kopr, červená cibulka a citron

Prosciutto  289,-
prosciutto, máslo, nakládaná okurka, Grana Padano, rukola,
rajče 

Avokádový  289,-
čerstvé avokádo, žervé, okurka, paprika, salát, rajčata, čerstvý koriandr 

plnené croissanty
Šunkový 159,-
burgundská šunka, leerdamer, rajče, okurka, trhaný salát, žervé 

Lososový 169,-
koprová majonéza, uzený losos, okurka, čerstvý kopr, citron

Prosciutto 159,-
žervé, prosciutto, rajče, rukola, Grana Padano

Avokádový 159,-
čerstvé avokádo, listový salát, rajčata, okurka, žervé

Sladký 119,-
máslo a džem





Studené nápoje
Karafa filtrované vody 1,00 l 79,- 

Karafa filtrované vody 1,00 l 89,- 
s mátou, citronem a okurkou 

Aquila 0,33 l   69,-
neperlivá minerální voda

Matonni 0,33 l   69,-
perlivá minerální voda

Aquila 0,75 l   99,-
neperlivá minerální voda 

Matonni 0,75 l   99,-
perlivá minerální voda

Tonic 0,20 l 79,-

Pilsner Urquell 0,33 l   89,-
světlý ležák

limonády
Bezinková limonáda 0,60 l   109,-
sirup z květu černého bezu, máta a citron

Pomerančová limonáda 0,60 l 119,-
čerstvě vymačkaná pomerančová šťáva, perlivá voda

Citrónová limonáda 0,60 l 119,-
čerstvě vymačkaná citrónová šťáva, perlivá voda





Rozlévaná vína
Prechtl Veltliner     0,125 l 125,- 
rakouské odrůdové víno bílé 

Ryzlink rýnský      0,125 l 119,- 
moravské odrůdové víno bílé 

Chardonnay       0,125 l  119,-
francouzské odrůdové víno bílé

Sauvignon       0,125 l  119,-
francouzské odrůdové víno bílé

Modrý Portugal        0,125 l 119,-
moravské odrůdové víno červené

Merlot         0,125 l 119,-
francouzské odrůdové víno červené

Prosecco       0,125 l  129,-
DOC Treviso brut

vína v láhvích
Prechtl Grüner Veltliner bílé suché víno   0,75 l  690,-

Prosecco Brut DOC Treviso    0,75 l 620,-

Bolle Chardonnay Spumante Extra Dry   0,75 l 590,-

míchané speciality
Aperol Spritz      0,15 l 149,-

Prosecco Campari     0,15 l   149,-

Bezinka         0,4 l   149,-
0,125 l chardonnay, bezinkový sirup, máta, perlivá voda

Gin & Tonic                  0,125 l 179,-





Aperitívy
Martini Dry      0,10 l  89,- 

Martini Bianco      0,10 l   89,-

Martini Rosso      0,10 l    89,-

Campari      0,04 l   99,-

Porto Royal      0,04 l   79,-

Sherry Medium Dry     0,04 l   79,-

Whisky & cognac
Jameson      0,04 l 150,-

Jim Beam      0,04 l   150,-

Hennesy      0,04 l 150,-

Cognac Chateau de Moutifaud Vsop   0,04 l 170,-

Armagnac Chateau du Tariquet   0,04 l 170,-



Likéry
Grand Marnier      0,04 l 135,-

Irish Cream      0,04 l   135,-

Karlovarská Becherovka    0,04 l   120,-

Destiláty
Gin Beefeater      0,04 l 120,-

Gin Hendrick’s      0,04 l   150,-

Vodka Absolut      0,04 l   120,-

Rum Malteco 15 yo     0,04 l   170,-

Metaxa *****      0,04 l   120,-

Grapa Nonino Chardonnay    0,04 l   160,-

Calvados      0,04 l   120,-

Rum Zacapa 23 yo     0,04 l   170,-



cukrkavalimonada.com

+420 257 225 396

info@cukrkavalimonada.com






