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ČERNÉ ČAJE

Assam Harmuty
Delikátní černý čaj z údolí Brahmaputry. Plná, vyvážená 

chuť se sladkými, lehce kořeněnými tóny.
1 nálev x 95,-

Assam Bogapani
Výborný černý čaj jemné, lehce nasládlé chuti.

1 nálev x 75,-

Yunnan 
Čínský černý čaj zemitě nasládlé, příjemně květové

chuti s decentními natrpklými tóny
a lehkým kouřovým nádechem.

1 nálev x 75,-

Tanyang Golden Needle
Prvotřídní čínský čaj. Bohatá, harmonická, medově na-

sládlá chuť s květovými a čokoládovými tóny.
1 nálev x 95,-

Gruzínský
Čaj přinášející vůně dalekého Kavkazu. 

Možno také podávat tradičně s marmeládou.
1 nálev x 65,-

80,- s marmeládou

Pu Erh 
Specifický černý čaj, jehož hlavním znakem 

je zemitost připomínající sklepy mnichů 
z buddhistických klášterů.

2 nálevy x 70,-

Pu Erh Mini Tuocha
Černý čaj nasládlé, zemité chuti slisovaný do tvaru 

vosího hnízda.
2 nálevy x 90,-
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ČERNÉ ČAJE
Pu Erh Tea Cake

Kvalitní lisovaný Pu Erh tmavého či světlého typu.
2 nálevy x 100,-

Darjeeling Singbulli Bio Organic
Čaj z první jarní sklizně, komplexní, plná chuť
s květově nasládlými  a  lehce medovými tóny.

2 nálevy x  135,-
Ceylon Shawlands

Velmi kvalitní cejlonský černý čaj, nálev jemné, nasládlé, 
lehce svíravé chuti.

1 nálev x 75,-
Keemun

Čínský černý čaj se stejnoměrně svinutým
listem a dobrou, vyrovnanou chutí.

1 nálev x 70,-
Rwanda Rukeri

Černý čaj harmonické, vyrovnané chuti.
1 nálev x 70,-

Nepal Sakhira
Černý aromatický čaj plné chuti, jemný a lahodný, po-

cházející z vysokohorské zahrady Sakhira v oblasti Ilam.
1 nálev x 120,-

Kenya Milima
Africký poklad mezi černými čaji, nálev lehce 

zemitě nasládlé chuti.
1 nálev x 80,-

Lapsang Souchong
Uzené chutě a vůně. Skvělý ke kouření
dýmky a k soustředěné duševní práci.

1 nálev x 70,-
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POLOZELENÉ ČAJE / OOLONGY

Formosa Milk Oolong NAI XIAN GINSHAN
Výtečná třída tzv. „mléčného“ oolongu zeleného typu. 

Tato dobrota si vás získá květově sladkou chutí 
s vanilkově mléčnými tóny.

2 nálevy x 145,- 

Formosa Oolong
Polozelený drak z ostrova Tchajwan.

2 nálevy x 70,-

Ti Kuan Yin
Prvotřídní polozelený čaj, jenž byl pojmenován podle 

milované bohyně opičáka Suna.
2 nálevy x 80,-

Se Chung Oolong
Výborný oolong z jihočínské provincie Yunnan, listy se 

zlatými tipsy. Vhodný k celodennímu popíjení.
2 nálevy x 75,-
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ZELENÉ ČAJE

Sencha
Nejrozšířenější japonský čaj

s křehkým trávovým listem a chutí
zmoklé louky.
3 nálevy x 75,-

Sencha Miyazaki Kobayashi Bio Organic
Výtečná třída japonského zeleného čaje z oblasti 

Kobayashi v prefektuře Miyazaki.
Nálev plné, vyvážené, lehce květově nasládlé, mírně 

svíravé, svěží, výrazně trávové chuti.
3 nálevy x 125,-

Genmaicha
Japonská bancha, neleštěná zrnka

rýže, vůně upečeného chleba, nízký
obsah teinu.

2 nálevy x 75,-

Matcha Iri Genmaicha Bio Organic
Japonská čajová specialita - zpracované listy čaje Gen-

maicha se po dosušení obalují v práškovém čaji Matcha.
1 nálev x 100,-

Hojicha
Pražený čaj, který je vhodný k jídlu
či k trávení. Díky nízkému obsahu
teinu ho lze popíjet i po večerech.

2 nálevy x 75,-

Thom Ngon
Výtečný zelený vietnamský čaj, nasládle

travnaté, velmi jemné, příjemně lehce natrpklé chuti.
2 nálevy x 75,-
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ZELENÉ ČAJE
Tra Tân Cu‘o‘ng (Tra Năm Sao)

Zelený vietnamský čaj nejvyšší kvality z oblasti 
Thái Nguyen, který dokáže pořádně nakopnout. 

Osvěžující, jemně svíravá chuť s lehce hořkým koncem.
3 nálevy x 75,-

Kukicha (bio/organic)
Nejkvalitnější japonský čaj z naší

nabídky. Světle zelený nálev jemné chuti.
3 nálevy x 135,-

Lung Ching (Dračí studna)
Starobylý čínský čaj plné, svěží, trávově

nasladlé, příjemné chuti s oříškovým aroma.
3 nálevy x 80,-

Gunpowder Temple of Heaven
Díky tvaru lístků známý také jako

perlový čaj.
2 nálevy x 70,-

White Monkey (Bílá opice)
Stříbřité lístky proseté množstvím bílých tipsů zaručují 
výbornou kvalitu. Plná, vyvážená, mírně svíravá chuť.

3 nálevy x 85,-
Bancha

Japonský zelený čaj, pro nízký obsah
teinu vhodný k běžnému celodennímu

popíjení.
3 nálevy x 75,-

Darjeeling Arya
Zelený darjeelingský čaj výborné  kvality

pocházejicí z jarních sklizní, výtečná, trávově květová 
chuť.

2 nálevy x 75,-

Matcha tea
Jemně mletý zelený japonský čaj.

0,2l x 75,-
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ZELENÉ ČAJE

Lao Cai Shan Steam
Kvalitní vietnamský zelený čaj. Silný nálev trávově by-

linné, charakteristicky svíravé chuti.
2 nálevy x 75,-

Shao Xing Gyokuro
Čínský zelený čaj zpracovávaný japonskou metodou. 
List stejnoměrně svinutý do tmavě zelených, lesklých 

plochých kuliček.
Vyvážená, výrazně trávová chuť.

2 nálevy x 85,-
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BÍLÉ ČAJE

Shou Mee Senior Grade

„Starcovo obočí“ či ”obočí dlouhého věku“ je čínský bílý 
čaj, který chutí tak trochu připomíná naše dubovo-oře-

chové háje. 
2 nálevy x 80,-

Pai Mu Tan (Bílá pivoňka)
Nejjemnější bílý čínský čaj v naší nabídce. 

3 nálevy x 90,-
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ČAJE PLNÉ CHUTÍ

Takový východně laděný
Černý čaj, skořice, mandle, zázvor,

pomerančová kůra, hřebíček
a kardamom.
1 nálev x 65,-

Earl Grey
Slavný černý čaj s bergamotem.

1 nálev x 65,-

Návrat avantgardní tanečnice
Polozelený čínský čaj

s pomerančovými květy.
1 nálev x 65,-

Jasmín Monkey King
Zelený čaj nasáklý vůní jasmínu.

2 nálevy x 80,-

Broskvorůže
Japonský zelený čaj s květy 

broskvoně a růže.
1 nálev x 65,-

Slavnost třešňových květů
Vůně třešní a chuť zeleného čaje.

1 nálev x 65,-

Vanilkové nebe
Chuťový základ zeleného čaje je

podtržen bohatou sladkostí vanilky
a karamelovou vůní.

1 nálev x 65,-
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ČAJE OVOCNÉ

Podáváme v litrových konvích, nebo
hrncích zhruba polovičních.

konvička x 60,-
hrnek x 45,-

Tropické tajemství
ibišek květ, šípek plod, pomerančová kůra, 

rozinky, papája, ananas, kokos, banán, aroma

Babiččin ovocný košík 
ibišek květ, černý bez plod, aronie plod, rozinky, jablko 

a hruška plod, jahoda plod, malina a ostružina plod, 
aroma

Babí léto
ibišek květ, šípek plod, rozinky, černý bez plod, 

slunečnice květ, chrpa květ,
 červený rybíz plod, malina plod, aroma

Moringa 
jablko a hruška plod, papája plod, 

moringa list, malina plod, aroma
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SLADKÉ SPECIALITY

Yogi čaj
Tradiční černý čaj s kořením, sójovým

mlékem a cukrem.
1 konvička (0,8 l) x 85,-

Pašerák z Kalkaty
Hustší varianta yogi čaje s ovesným

mlékem a medem.
1 konvička (0,8 l) x 95,-

Le Touareg
Směs marocké máty, gunpowderu a cukru.
Čaj s osvěžujicími a povzbudivými účinky.

1 nálev x 75,-

Rize FILIZ
Pražený černý čaj z Turecka s cukrem.

Nálev silné a plné chuti.
 1 nálev x 75,-

Pochoutka irských Leprikónů
Černý čaj s kousky čokolády oslazený

kondenzovaným mlékem.
1 konvička x 80,-

Zázvorák
Poctivá dávka zázvoru, medu

a citronu.
1 hrnek (0,4 l) x 60,-
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BYLINKY

Kopřiva, Maliník, Vousatka citrónová, 
Marocká máta Nana, Heřmánek, Lípa, Meduňka, 

Šalvěj, Ibišek, Šípek oplodí
Mateřídouška, Jitrocel, Guarana, Třezalka,  Černý bez.

Konvička 0,6 l, případně 
do hrnků o objemu 0,4 l

konvička/hrnek x 55,-/40,-

Apetito
Máta, heřmánek, anýz, sléz, fenykl,

kmín, měsíček.
konvička/hrnek x 55,-/40,-

Moře klidu
Mučenka, meduňka, máta a levandule.

konvička/hrnek x 55,-/40,-

Hopsinková šťáva
Jablečno-ostružinová kombinace s

guaranou.
konvičla/hrnek x 55,-/40,-

Polárka
Tymián, mateřídouška, jitrocel a

severský lišejník.
konvička/hrnek x 55,-/40,-

Pamatovák
Levandule, rozmarýn, dobromysl a

divizna.
konvička/hrnek x 55,-/40,-

Med k čaji x 15,-
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NEČAJE

Maté Rancho
V Jižní Americe nápoj tak populární

jako u nás pivo. Lístky cesmíny paraguayské
v tykvičce zvané kalabasa mají 

příjemně natrpklou chuť a kouřové aroma.
1 kalabasa x 70,-

Maté Brazil
Maté Rancho smíchané s vousatkou

citrónovou.
1 kalabasa x 65,-

Maté IQ
Druh maté oblíbený především studenty.

Maté, pomerančová kůra, ginkgo biloba, máta, guarana, 
sléz, slunečnice

1 kalabasa x 65,-

Rooibos
Všelidový nápoj z jižní Afriky

z tzv. ”černého keře“.
1 konvička x 55,-

s rakytníkem 1 konvička x 70,-

Honeybush (Africký tanec)
Další africký keř (čaj, co voní

po medu) ve směsi s jahodami,
červeným pepřem a jinými voňavými

bylinami.
1 konvička x 65,-

  Lapacho („Nápoj Inků“)
Čaj z kůry stromu lapacho mírně 

nasládlé chuti s tóny vanilky.
1 konvička x 65,-
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KÁVA
Čerstvě pražená káva dle aktuální nabídky.

Moka konvička
Parou protlačena horká voda

skrz namletou kávu. Vzniká opravdu
delikátní a silný nápoj.

x 35,-

French press
Princip je založen na přímé extrakci kávy

(10 g čerstvě namleté kávy)
s následnou filtrací přes kovové sítko.

x 45,-

Keramický filtr Hario
Jde o manuálně filtrovanou kávu, kdy se 10 g 

čerstvě namleté kávy postupně zalévá horkou 
vodou, vyniknou tak její jemné chutě,

kyselost a ztratí se hořkost.
x 65,-

Aeropress
Aeropress je kombinací filtrace a tlakové 

přípravy. Mezi milovníky kávy si v poslední 
době vybojoval obrovskou oblibu.

Pro přípravu aeropressu se používá
17 g čerstvě namleté kávy.

x 65,-

Café Oriental
Po arabském způsobu napěněná káva

z džezvy se bez cukru prostě
neobejde.

x 50,-

Mléko ke kávě x 5,-
Sójové/Ovesné mléko x 15,-
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Melta
Černá x 30,-

Bílá x 35,-

Frappé
Lahodná našlehaná ledová káva.

1 sklenička 0,3 l x 50,-
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HORKÉ NÁPOJE

Pravá horká čokoláda
Na přání ochutíme oříšky, chilli,
kokosem, skořicí či vanilkou +5,-
půlka tabulky bez šlehačky x 35,-

se šlehačkou x 50,-
celá tabulka bez šlehačky x 45,-

se šlehačkou x 60,-

Salep
Pověstný zdrcující sladkostí

a euforickými účinky, jež má na
svědomí kořen vstavače. Na přání
přidáme skořici, kokos, oříšky +5,-

1 sklenička x 40,-

Kakao
Kakao studené či horké x 30,-

se šlehačkou x 40,-

Svařený mošt
Jablečný mošt z Mezic svařený

s hřebíčkem a skořicí.
hrnek 0,25 l x 50,-

Tuzemošt
Svařený mošt z Mezic s panákem rumu

tuzemského.
hrnek 0,25 l x 65,-
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PROTI HLADU & NA CHUŤ

Hlad Ahmeda
Směs ořechů a sušeného ovoce.

100 g x 55,-

Kratochvilné oříšky
Arašídy v karobu, jogurtu a karamelu.

100 g x 55,-

Lotosky 
10 ks x 30,-

Maamoul 
Arabská sušenka s datlí.

50 g x 25,-

Chalva
Orientální cukrovinka se  sezamem a vanilkou.

70 g x 40,-

Kešu solené
 100 g x 60,-

Japonská směs 
100 g x 50,-

Pražená kukuřičná zrnka 
100 g x 45,-

Pistácie 
100 g x 65,-

Wasabi oříšky 
100 g x 55,-

Krikri
Slané křehoučké sušenky.

120 g x 35,-
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PROTI HLADU

Čočkové chipsy Vital snack S MOŘSKOU SOLÍ/
SWEET CHILI

100% slunečnicový olej, bezlepkové, vegan friendly.
65 g x 44,-

Celozrnné sušenky BRUSINKY/ZÁZVORKY
65 g x 30,-

Perla tyčinka s kokosem KAROB/GOJI/RAKYTNÍK
Bez řepného cukru a ztužených cukrů, bezlepková.

50 g x 20,-
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PROTI HLADU

Wafle
S medem a citronem 2 ks x 45,-

Se smetanou a skořicí 2 ks x 45,-

Toasty

Sýrové
Gouda, zelenina

2 ks x 45,-

Sýrové s kari 
Gouda, curry kořeněná omáčka, zelenina

2 ks x 55,-

Hermelínové
Hermelín, brusinky

2 k s x 55,-

Rajčatové
Sušená rajčata, parmazán, bazalka

2 ks x 65,-

Burákové 
Burákové máslo, marmeláda

2 ks x 55,-

Šunkové
Šunka, gouda, zelenina

2 ks x 55,-

Slaninové
Slanina, hořčice, parmazán

2 ks x 55,-

Zeleninové burritos
Tortilla plněná zeleninou a sýrem.

1 ks x 70,-



19

VÍNO

Tarapacá Cabernet Sauvignon
Chilské suché červené víno plné chuti, s tóny jahody, 

červeného rybízu a švestky.
0,1 l x 30,- / 0,2 l x 60,- / 0,25 l x 70 / 0,5l x 140,-

Vinho Verde DOC Loureíro Branco
Jemně perlivé bílé víno z Portugalska vhodné k letnímu 

osvěžení.
0,1l x 35,-

Horké rybízové víno
0,25 l x 55,-

Kagor
Červené hutné dezertní víno s příjemně

kořeněným aroma.
0,1 l x 35,- |0,25 l x 70,-

Portské
Sladké červené víno zrající v dubových sudech.

0,1 l x 40,-|0,25 l x 80,-

Švestkové víno
Sladké japonské víno ve studené i ohřáté variantě.

0,1 l x 40,-| 0,25 l x 80,-

Rybízové víno
 0,1 l x 30,- | 0,25 l x 55,- 
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PIVO & NĚCO SILNĚJŠÍHO

Piva z domácího pivovaru Chomout
Dle aktuální nabídky.

0,33 l x od 40,-

Ginthomas
Míchaný drink (0,05 l London Dry Gin Beefeater + 0,2 l 

Thomas Henry Tonic).
x 111,-

Absinth (Bairnsfather)
Z hor Hrubého Jeseníku něco halucinogenního, 

co chutná opravu výborně.
0,02 l x 35,-

Jesenická bylinná
Příjemná léčivka z Jeseníků.

0,02 l x 30,-

Domašovská hořká
Jemně hořká chuť pro ty, co nechtějí sladkou

0,02 l x 30,-

Medovina
Medovina Milerski se vyrábí nedaleko 

v Jeseníkách podle poctivé tradiční
receptury. Podáváme ochlazenou či

ohřátou dle vašeho přání.
0,1 l x 40,-
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NEALKOHOL

Matcha limonáda 
Osvěžující limonáda z jemně mletého zeleného japonského 

čaje.
0,33l x 65,-

Polární Touareg
Osvěžující ledový čaj z máty a čaje Gunpowder.

0,3 l x 55,-
Ledové karkade

Studený nápoj z ibišku a moštu.
0,3 l x 50,-

Mošt z Mezic
Jablečný 

0,3 l x 35,- / 0,5 l x 65,-
Aloe Vera 

0,25 l x 35,-

Zázvorová limonáda
0,3 l x 50,-

Bylinkové limonády
Šalvěj, lípa, heřmánek, kopřiva, máta...

0,3 l x 45,-

Zmatek
Hyperkofeinová nálož z maté a kofoly.

0,3 l x 50,-

Ječmen
Svěží nápoj z mladého ječmene.

sklenička 0,2 l x 35,-

Kohoutková voda
0,25 l x 5,-/0,5 l x 10,- | s citronem 0,25 l x 10,-/0,5 l x 20,-
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KUŘÁCKÉ SLOUPKY

Dýmka rádža
Luxusní a dlouhotrvající kouření, které si užijete 

i sami, ale především s dalšími spolukuřáky. 
Dokonalost zaručuje velká korunka, 2-3 kokosové uhlíky 

a velký výběr velmi kvalitních
tabáků. Na aktuální nabídku příchutí

se zeptejte obsluhy.
x 240,-

další uhlík x 5,-

Minerální kamínky Shiazo (bez nikotinu)
Přírodní kamínky upravené speciální

technologií tak, aby do sebe absorbovaly co nejvíc 
aromatické tekutiny. Při kouření nedochází

ke spalování, ale pouze k odpařování,
a to při zachování bohatého aroma

a hustého dýmu. Jedinečný způsob, jak
si vychutnat požitek z vodní dýmky

a přitom vlastně nekouřit!
Na dotaz vám obsluha sdělí aktuální

nabídku příchutí.
x 180,-

Malé upozornění!
Dýmky jsou velice křehká stvoření,

proto prosím dbejte na bezpečnost svoji
i svého okolí. Při potřebě přesouvání

se nezdráhejte požádat o pomoc
obsluhu, stejně jako v případě jakýchkoliv dotazů.
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