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bio kavárna

bio kavárna

Verze s textem I CZ

nápojové
MENU
Používáme pouze suroviny  

v BIO kvalitě . Myslíme na vaše zdraví  
a na přírodu.

 
       

V této kavárně jsou zaměstnáni lidé se 
zdravotním postižením. Vytváříme pracovní 
příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné 

na trhu práce .

KOLDOKOL 
Přírodní ovocný nápoj s jedinečnou chutí bez přidaného cukru, slazený pouze 

jablečnou šťávou. Nápoje mají originální recepturu zohledňující léčivou sílu 
použitých ingrediencí. Dopřejte si doušek zdraví.

Ledový čaj konopí a zelený čaj    0,3 l     48 Kč
Ledový čaj zázvor a ženšen         0,3 l 48 Kč
Ovocný nápoj rakytník / arónie    0,3 l 48 Kč
Ovocný nápoj šípek / granátový rooibos  0,3 l 48 Kč 

čaje
Sezónní čaje dle denní nabídky            56 Kč
Čaje připravené z čerstvých bylin nebo ze zázvoru. Nabídku vám ráda sdělí 
obsluha.

ČAJE PORCOVANÉ
Čaje vynikající chuti s vysokou prestiží díky nejvyšší kvalitě použitých ingrediencí.

Yogi tea (směs koření a čaje, různé druhy)        39 Kč

NUMI čaje   45 Kč
Vizí Numi je pozvednout zážitek z čaje skrze kvalitu a závazek k životnímu prostředí a 
celosvětovému společenství. Díky promyšlené volbě zdrojů, výrobě a balení minimalizuje 
dopad na planetu. Krabičky jsou vyráběny z 85 % z recyklovaného papíru, potištěné sojo-
vým inkoustem a bez zbytečné balicí fólie. Čajové sáčky tvoří ze 100 % rozložitelný papír. 
Použité sáčky zkompostujeme a obalový papír vytřídíme k recyklaci. 

 Bílý Orange Spice
 Bílý White rose
 Zelený Gunpowder
 Zelený Mate Lemon
 Černý Breakfast Blend

Rooibos Chai
Ovocný s limetkou
Honeybush
Zelený rooibos
Heřmánkový s myrtou citrónovou

NUMI kořeněné a speciální čaje             49 Kč
 Kurkumový s rooibosem   Puerh 
 Kurkumový se zázvorem           Čokoládový čaj Earl Grey 

ČAJE SYPANÉ SONNENTOR

 BYLINNÉ A SPECIáLNí ČAJE
 Citronová tráva              58 Kč
 Levandule květ         62 Kč
 Rooibos                58 Kč
 OVOCNÉ ČAJE
 dle aktuální nabídky         58 Kč
 ZELENÉ ČAJE
 Zelený čaj s jasmínem        58 Kč
 ČERNÉ ČAJE
 Darjeeling         56 Kč

VODA
Korunní neperlivá/jemně perlivá    0,3 l     30 Kč
Kohoutková voda  zdarma
Filtrovaná voda s mátou, nebo citronem do sklenice      20 Kč
Filtrovaná voda s mátou, nebo citronem do karafy      36 Kč 
Voda z filtru eSpring bez chloru, hormonů, léků, rtuti, azbestu,
olova, radonu a dalších škodlivých látek, které mohou být 
obsaženy ve vodě z vodovodu                                   0,3 l     15 Kč
(informace o filtraci vody získáte u obsluhy).  karafa     20 Kč

VÍNO Z VINAŘSTVÍ JOSef ABRLe
Ekologické hospodářství pana Abrleho se nachází  v Pavlově u Dolních Věstonic, 

ve vinorodé oblasti jižní Moravy. 

BíLÉ
Pálava – moravské zemské víno   1 dcl         36 Kč
                                                                                                 0,75 l    230 Kč

Muškát Moravský – moravské zemské víno  1 dcl 36 Kč
                                                                                                 0,75 l    230 Kč

Ryzlink rýnský – moravské zemské víno   1 dcl    36 Kč
                                                                                                 0,75 l    230 Kč

ČERVENÉ
André – moravské zemské víno  1 dcl       28 Kč
                                                                                                  0,75 l  176 Kč

Cabernet Moravia – moravské zemské víno  1 dcl    28 Kč                                                                                                  
    0,75 l  176 Kč

VÍNO Z VINAŘSTVÍ VeRITaS
Vinice rodinného BIO vinařství VERITAS 

se nachází v Borkovanech, Bošovicích a Kloboucích u Brna.

BíLÉ
Hibernal – pozdní sběr   1 dcl    39 Kč                                                                                                  
    0,75 l    250 Kč
RůžOVÉ
Zweigeltrebe ROSÉ – jakostní víno odrůdové  1 dcl      39 Kč                                                                                                 
    0,75 l  250 Kč
ČERVENÉ
Acolon – výběr z hroznů  1 dcl    39 Kč                                                                                                 
    0,75 l  250 Kč

ARONIOVÉ VÍNO OD PaNA MaŠKA
Víno je vyráběno z plodů stromu aronie (černý jeřáb) speciální kvasnou

technologií, neobsahuje žádné konzervační či jiné chemické přísady. Doporučuje se pít  
1 dcl až 2 dcl denně.   1 dcl     28 Kč

DESTIláty A lIkÉRy
BIO vaječný koňak Destillerie Dwersteg    0,02 l         36 Kč
Bohatě žlutá barva, jemná chuť, přírodní bourbone vanilka 0,04 l         68 Kč
Amaro bylinný likér BIO Destillerie Dwersteg   0,02 l         44 Kč
Vybrané byliny a kořínky z ekozemědělství, citronová kůra 0,04 l         84 Kč
César rum BIO      0,02 l         44 Kč
Z brazilského lihovaru, destilováno nad otevřeným ohněm 0,04 l         84 Kč

PIVO lahvové

Schremské pivo žitné 12°      0,5 l    48 Kč
Schremské pivo nefiltrované 12°     0,5 l    48 Kč
Dnes rodinný pivovar vznikl před více než 600 lety v oblastí Rakouska „Waldviertel“ v obci Schrems. 
Schremský sladový ječmen pochází pouze od kontrolovaných ekologických zemědělců z této oblasti.

PIVO Neumarkter Lammsbräu
Pivo bezlepkové, obsah alkoholu 4,7 %      0,3 l  46 Kč
Pivo bezlepkové nealkoholické           0,3 l 46 Kč
Pivo nealkoholické           0,3 l 46 Kč
Pivo nealkoholické Radler          0,3 l 46 Kč
Pšeničný Bio-Weisse, vyrábí se svrchním kvašením 0,5 l 48 Kč

Všechny uvedené nápoje jsou v BIO kvalitě. Kromě vody Korunní.

Vysvětlení ikon:
   bezlepkové,  veganské,  fair trade,  doporučujeme,  Hand in hand



KáVA
U nás máte vždy na výběr ze dvou druhů káv, všechny jsou pečlivě vybrané a v prvotřídní BIO 
kvalitě. Většina pochází z produkce Fairtrade nebo direct trade. Při jejím zpracování nedochází 

k nadměrnému pražení, je tak příznivá k vašemu zdraví. Podáváme s BIO mlékem. 

Espresso 8 g, malý šálek kávy                        39 Kč

Americano 8 g, espresso ve středním šálku, horká voda na dolití 39 Kč

Espresso macchiato 8 g, malý šálek kávy s mléčnou pěnou 42 Kč

Espresso con panna 8 g, malý šálek kávy s kopečkem domácí BIO šlehačky 48 Kč

Espresso doppio 16 g, dvojité espresso                                      56 Kč

Cappuccino 8 g, espresso s mléčnou mikropěnou ve středním šálku    48 Kč

Caffé latte 8 g, espresso s mléčnou mikropěnou ve větším šálku 50 Kč

Flat white 16 g, dvojité espresso s mléčnou mikropěnou ve skle  65 Kč

Vídeňská káva  8 g, prodloužené espresso s domácí BIO šlehačkou ve skle 59 Kč 

Alžírská káva 8 g, prodloužené espresso s domácí BIO šlehačkou
a vaječným BIO likérem ve skle 78 Kč 

ovesné mléko k espressu                                + 6 Kč       
mandlové/rýžové mléko k espressu                   + 10 Kč
porce šlehačky                      + 20 Kč
kávový nápoj z ovesného mléka                                  + 12 Kč
kávový nápoj z mandlového/rýžového mléka  + 16 Kč

fÉR KáVOVÉ SPeCIÁLy 
V kávových speciálech se pojí chuť espressa s chutí mléka a našich domácích 

sirupů vyrobených z přírodních surovin v BIO kvalitě.

Levandulové latte / perníkové latte                      59 Kč
espresso, mléčná mikropěna, náš domácí levandulový / perníkový sirup, 
šlehačka, levandulový / perníkový cukr

Aladinovo moccacino                      65 Kč
dvojité espresso, mléčná mikropěna, náš domácí čokoládový sirup, směs 
koření do kávy Aladin od Sonnentoru

Espresso bitter lemon                                                                                                   72 Kč
espresso, limonáda bitter lemon, led

Ledové latte                                                                                                                      65 Kč
espresso, mléko, led

Shakerato – espresso zchlazené ledem v šejkru 45 Kč

OBILNÉ KáVy
BEZ KOFEINU

Obilné kávy nabízejí širokou škálu chutí, které osloví i ty nejoddanější milovníky 
kávy. Pokud z jakéhokoliv důvodu musíte omezit pití klasické kávy a přitom si 

nechcete odepřít šálek horkého nápoje, můžete si vybrat z naší nabídky instantních 
kávovinových nápojů. Nápoj je vhodný i pro děti.

Špaldová káva BIOHARMONIE 41 Kč
(100% špalda)

S KOFEINEM 
Guarana, původně jihohamerická rostlina s červenými plody, obsahuje kofein zvaný 
guaranin. Oproti kofeinu obsaženém v kávě je guaranin vázaný na třísloviny a díky 

tomu se uvolňuje pomaleji. Indiáni Jižní Ameriky si pomocí guarany zvyšují svou 
fyzickou a duševní výkonnost a navozují dobrou náladu.

Guafee 39 Kč
(směs ječmene, sladu, čekanky, žita, fíků a guarany)

BEZ KOFEINU A BEZ LEPKU
Žaludy byly v mnoha generacích před námi důležitou složkou potravy a sloužily 
jako vydatný zdroj síly a energie. Jsou cenné pro svůj vysoký obsah sacharidů (až 
54 %), bílkovin (až 8 %) a tuků (až 32 %), převážně nenasycených. Obsahují velké 

množství vápníku, fosforu, draslíku a vitamínů řady B.

žaludovka s exotickým kořením                                      36 Kč
(pražené žaludy se směsí skořice, kardamonu, zázvoru, hřebíčku) 

Cikorka (pražený kořen čekanky)         41 Kč

Všechny tyto kávy servírujeme černé, ale rádi vám je připravíme s mlékem nebo 
rostlinným nápojem za příplatek:

kravské mléko                 + 6 Kč
ovesné mléko            + 12 Kč
mandlové/rýžové mléko          + 16 Kč

RED ESPRESSO
100% r0oibos prémiové kvality, speciálně upravený pro přípravu v kávovarech.
Obsahuje zdraví prospěšné látky v množství, které předčí i rooibos čaj samotný.
Red espresso                  46 Kč
Red cappuccino             52 Kč

ČOKOlÁDA A KaKAO
Slovo „kakao“ pochází z mayského výrazu označujícího „pokrm bohů“.  

Vychutnejte si s hřejivým pocitem fair trade čokoládu, za jejíž výrobou nestojí 
dětská práce. Pěstování je ohleduplné k životnímu prostředí a pěstitelé za ni 

dostávají spravedlivou odměnu.

Horká čokoláda s pravou BIO šlehačkou          56 Kč
(42% kakao, třtinový cukr, mléko)

Kakao     42 Kč
(100% nepražený kakaový prášek bez cukru, mléko)

Horká čokoláda Zotter         58 Kč
Čokoládová tyčinka, kterou rozpustíte v napěněném mléce. Všechny čokolády 
jsou bez lepku. 
 Klasická hořká  – 78% kakao 
 Chilli  – 70% kakao
 Medová skořice – karamelové medové křupinky, skořice
 Bílá s vanilkou – vanilka, mandle 

MILKSHaKy
Ochutnejte lahodné mléčné nápoje ochucené domácími sirupy.

Levandulový milkshake     0,3 l     65 Kč

Čokolády, kakao, koktejly a milkshaky vám rádi připravíme i z rostlinných 
nápojů za příplatek:
ovesné mléko                      + 12 Kč
mandlové/rýžové mléko                                 + 16 Kč

DŽUSy, MOŠty, ŠŤáVy
Užijte si chuť ovoce a zeleniny ve 100% šťávách a džusech v té nejvyšší kvalitě.

Broskev džus HOLLINGER      0,2 l       41 Kč
Černý rybíz džus HOLLINGER      0,2 l       41 Kč
Meruňka džus HOLLINGER      0,2 l    41 Kč
Jablečný mošt  (z přímého lisování)            0,2 l  41 kč
pochází ze Lhenic
Mrkvovo-rakytníková šťáva 
(biodynamické zemědělství, z přímého lisování)  0,2 l             48 Kč
Řepná šťáva        0,2 l            48 Kč
Mléčně kvašená řepná šťáva z přímého lisování pochází z biodynamické 
produkce, z původních odrůd. Při mléčném kvašení převážně vzniká kyselina 
mléčná, a proto jsou mléčně kvašené džusy ceněny mezi nutričními specialisty. 
Sklenka k snídani nastartuje zažívání na celý den.

Mladý ječmen – Green Ways     0,2 l   XX 29 Kč
Enzymatický nápoj plný bioaktivních látek. 

lIMONÁDy A KOkTEJLy VOELkEL
Ochutnejte koktejly bez alkoholu a přidaného cukru nebo osvěžující limonády.

Limonáda Matcha         0,3 l   56 Kč

Limonáda Maté                             0,3 l 56 Kč

lIMONÁDy ISIS                                                                                       
Osvěžující BIO limonády z přírodních surovin bez umělých barviv a aromat.

Pomeranč-acerola – slazeno sirupem z agáve     0,3 l 46 Kč
Granátové jablko – slazeno třtinovým cukrem      0,3 l 46 Kč
Bitter lemon – přírodní tonic bez chininu, slazeno hroznovým a agávovým sirupem  
         0,3 l  46 Kč
Cola – s přírodními výtažky z kolového ořechu, slazeno třtinovým cukrem, obsahuje 
guaranu           0,3 l 46 Kč
Cola s pomerančem – cola s pomerančovou šťávou      0,3 l 46 Kč
Zelený ledový čaj – slazený sirupem z agáve      0,3 l 46 Kč 
Ginger ALE – slazeno jablečnou šťávou   0,3 l 46 Kč

 

DOMáCÍ lIMONÁDy
Vyzkoušejte chuť sezóny v našich domácích limonádách

připravených z vlastních sirupů. 

Dle denní nabídky      0,3 l  44 Kč

                                                                                 

LIMONÁDY ISIS               

Levandulové latte


