Nápojový lístek

Poznejte díky nám svět...
Svět vůní, síly, aroma. Afriku, Asii, Austrálii, Jižní Ameriku.
Zavřete oči a nasajte vůni cizích krajin...

Dle výběru z našich čerstvě pražených káv...

Každá káva má v sobě otisk své země jako pomyslné razítko. Jak je
zpracovaná, zda je pěstovaná v oblasti, kde je málo vody, vlhko či
na větrných stráních. Je v ní energie a usilí lidí z farem, co ani
neznají pojem „KAVÁRNA"...

... pro ty, co vnímají chutě, co vnímají svět, i když necestují.

Pro většinu lidí znamená káva práci, pro mnohé obchod, v oblastech, kde se pěstuje, je obživou. Pro nás je však - a za to děkujeme
- potěšením. Pokud budete chtít, naučíme vám jí rozumět a každý
šálek si opravdu vychutnat.
Jsme na konci řetězce. Prezentujeme upražené zrno...
NÁMI PRAŽENÉ

JAMAI CAFE s.r.o.
Uherský Brod 688 01 - Vlčnovská 2344
Kroměříž 767 01 - Velké náměstí 42
www.jamai.cafe

Ledová káva

KÁVA
- dle výběru z našich čerstvě pražených káv

Ristretto

39 Kč

nejsilnější a nejkoncentrovanější espresso nápoj
7-9 g kávy, 20 ml vody

Espresso

39 Kč

45 Kč

42 Kč

49 Kč

58 Kč
50 Kč

espresso s horkým našlehaným mlékem
7-9 g kávy, 30 ml vody, 150 ml mléka

Caffe latte

55 Kč

espresso s horkým mlékem a mléčnou pěnou
7-9 g kávy, 30 ml vody, 200 ml mléka

52 Kč
81 Kč

prodloužené espresso, whiskey Jameson, třtinový cukr, smetana

Alžírská káva

72 Kč

prodloužené espresso, vaječný likér, šlehačka

Turecká káva

45 Kč

38 Kč

42 Kč

čaj z čerstvé máty, med, citron

49 Kč

jablko-skořice / šípek / hruška s vanilkou / brusinka se zázvorem

Horká čokoláda

55 Kč

kvalitní italská čokoláda podávaná se šlehačkou
mléčná / bílá / jablko-skořice / chilli

Pilsner Urquell - plech

dle denní nabídky

55 Kč / 0,5 l
70 Kč / 1 l

Přívlastkové víno - lahev (dle nabídky)
Rozlévané (dle nabídky)

26 Kč / 0,1 l

bílé / červené

Vinný střik
Svařené víno
Prosecco

45 Kč / 0,2 l
48 Kč / 0,2 l
60 Kč / 0,1 l

85 Kč

Bacardi Carta Blanca 4 cl, čerstvá máta, třtinový cukr,
limeta, soda, ledová tříšť

Mojito nealko

65 Kč

čerstvá máta, třtinový cukr, limeta, soda, ledová tříšť

Piňa Colada
20 Kč / 0,5 l
30 Kč / 1 l
25 Kč / 0,33 l

neperlivá / jemně perlivá

30 Kč / 0,33 l
30 Kč / 0,33 l
30 Kč / 0,33 l
30 Kč / 0,25 l
30 Kč / 0,3 l

jablko / jablko-rybíz / jablko-červená řepa

Birell (dle nabídky)

VÍNO

Mojito

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Coca-Cola
Sprite
Fanta
Tonic (dle nabídky)
Džusy Jamai

Strongbow (Cider)

29 Kč / 0,33 l
39 Kč / 0,5 l
19 Kč / 0,33 l
28 Kč / 0,5 l
33 Kč / 0,25 l

MÍCHANÉ NÁPOJE

DOMÁCÍ LIMONÁDY

Rajec

7-9 g kávy, šlehačka

Irská káva

Mátový čaj

Karafa vody s mátou a citronem

SPECIÁLNÍ KÁVY
Vídeňská káva

Zázvorový čaj

Pečený čaj

espresso 14-18 g kávy, s horkým našlehaným mlékem

Cappuccino

45 Kč

čaj z čerstvého zázvoru, med, citron

dvojité espresso
14 g kávy, 60 ml vody

Flat White

ČAJE A HORKÉ NÁPOJE
dle vlastního výběru z nabídky v kavárně podávaný ve french pressu

prodloužené espresso
7-9 g kávy, 80 ml vody

Doppio

56 Kč

espresso, mléko, ledová tříšť

Čaj

espresso doplněné mléčnou pěnou
7-9 g kávy, 30 ml vody, mléčná pěna

Caffé lungo

Frappé

PIVO
Březňák - točené

tradiční italské espresso
7-9 g kávy, 30 ml vody

Espresso macchiato

79 Kč

prodloužené espresso, zmrzlina

32 Kč /

0,5 l

80 Kč

Bacardi 4 cl, ananasový džus, smetana, kokosové mléko 4 cl

Piňa Colada nealko

60 Kč

ananasový džus, smetana, kokosové mléko 4 cl

Aperol spritz

70 Kč

Aperol 4 cl, prosecco 6 cl, soda, pomeranč, led

Campari s džusem

85 Kč

Campari 4 cl, pomerančový džus 0,1 l, pomerančový plátek

DOMÁCÍ ZÁKUSKY
- dle denní nabídky

40 / 45 / 50 Kč

