KÁVA
“Kávu, kterou připravujeme, pochází z lokální pražírny výběrové kávy Dos Mundos z
pražských Vinohrad, se kterou úzce spolupracujeme. Espresso i filtrované kávy
připravujeme vždy z jednodruhových Arabic, které pravidelně obměňujeme. Aktuální
nabídku můžete najít na stěně za kávovarem.:) Původ kávy je pro nás důležitý a tak si
s každou novou kávou hrajeme a nastavujeme ji tak, abychom z chuti dostali
maximum. Pro vice informací se neváhejte zeptat našich baristů.” Jakub – head barista

Espresso based
Espresso
Double Espresso
Espresso Lungo (espresso protažené horkou vodou)
Americano (double espresso protažené horkou vodou)
Espresso Macchiato (80ml)
Cappuccino (180ml)
Flat White (180ml)
Caffé Latte (300ml)
XL Latte (400ml)
2 XL Latte (double espresso, 400ml)
Marshmallows Latte (Café Latte zasypané minimarshmallows, 300ml)

4860,48,60,52,62,72,72,80,95,85,-

Filtrované kávy
Batch brew (200ml/300ml)
Aeropress (approx. 250 ml)
Hario V60 (approx. 250 ml)

59,-/75,79,79,-

Ledové kávy
Ledová Káva (espresso/double espresso s mlékem, 300ml)
Frappé (400ml)
Frappé se zmrzlinou* (frappe s kopečkem zmrzliny, 400ml)
Affogato* (espresso nalité na kopeček zmrzliny )
Espresso Tonic (espresso s Fever tree tonicem, tymiánová/citronová kostka, 200ml)
Cold Brew *(Černá ledová kává, 200ml)

69,-/84,75,95,60,85,65,-

Extra
Extra Espresso shot
Sojové/Ovesné/Kokosové mléko
Příchuť (vanilka/oříšek/karamel, 20ml)
*

Available during summer season (from April to September) or ask at the bar during winter season

15,12,12,-

HORKÉ NÁPOJE
Čaj
Harney & Sons sáčkový čaj (400 ml)
White Peony sypaný čaj (350 ml)
Čerstvý zázvor/Čerstvá máta (500 ml)

55,75,59,-

Ostatní
Matcha čaj (300 ml)
Matcha Latte (300 ml)
Chai Latte (300 ml)
Dirty Chai Latte (chai latte se shotem espressa 300ml)
Horká čokoláda (300ml)
Svařený jablečný mošt (300ml)
Horké mléko s medem (300 ml)

65,75,75,89,6559,49,-

S Alkoholem
Irská káva (200 ml)
Svařák (300ml)
Horké mléko s medem a tuzemským ruzmem (300 ml)
Grog (300 ml)

95,59,69,55,-

STUDENÉ NÁPOJE
Domácí limonády (500ml/1l)
Domácí ledový čaj (500ml/1l)
Fresh juice – pomeranč/grep/mix (200ml)
Jablečný mošt (300ml)
Smoothie (300ml)
Sodovka (SodaStream) (300ml)
Karafa kohoutkové vody (1l)

59,./115,59,-/115,
60,54,80,15,15,-

Studené speciály
Ledové Matcha latté (300 ml)
Ledový Matcha čaj (300 ml)
Ledové CHai latté (300 ml)
Ledové Dirty Chai Latte (300ml)
Ledová čokoláda (300 ml)

75,65,75,89,65,-

Lahvové
Club Mate original /Club Mate Cola (330ml)

49,-

Seicha Matcha (330ml)
Dobrý material (330ml)
Fever Tree Tonic (200ml)
Kombucha (zázvor + acerola// okurka + koriandr. 300ml)
Red Bull (250ml)
Bonaqua still/sparkling water (0,5l)
Coca cola /zero (0,5l)

59,59,45,60,60,29,39,-

LAHVOVÉ PIVO & CIDER
Pilsner Urquell (330ml)
Local microbrewery (330ml)
Prager Cider 11°/13° (300ml)

45,65,49,-

VÍNO & PROSECCO
Bílé Víno
Chardonnay (200ml, láhev 750ml)
Sauvignon Blanc (200ml, láhev 750ml)

80,-/250,80,-/250,-

Červené Víno
Merlot (200ml, láhev 750ml)
Carménere (200ml, láhev 750ml)

80,-/250,80,-/250,-

Rosé
Rosé (200ml, bottle 750ml)

80,/250,-

Processo
Prosecco DOC Cielo (100ml, láhev750ml)

40,-/290,-

SHORT DRINKS & SPIRITS
Drinky
Mimosa (100ml prosecco, 100ml pomerančový fresh)
Hugo Spritz (150 ml prosecco, 10ml bezinkového sirupu, soda, máta)
Aperol Spritz (40ml aperol, 60ml prosecco, 20ml soda)
Skinny Bitch (40ml vodka, 200ml soda, limeta)
Gin & Tonic Lemon (40ml tanquerey gin, 200ml fever tree tonic, citronové ledove kostky)
Levander Gin & Tonic (40ml tanquerey gin, 200ml fever tree tonic, 20ml levandule)
Espresso Gin & Tonic (40ml tanqueray gin, 200ml fever tree tonic, tymiánová ksotka,espresso)

79,85,95,79,110,115,120,-

Panáky
Jägermeister (20ml)
Kilbeggan Irish Whiskey (20ml)
Tanqueray Gin (20ml)
Malteco Rum (20ml)
Žufánek brandy (20ml)
Tuzemský Rum Blatná (20ml)
Cryo Vodka (20ml)

32,38,40,40,44,28,32,-

NONSTOP STUDOVNA REGISTRACE & TISKÁRNA
Cafedu – neboli café & education. Část naši kávarny tvoří nonstop studovna, kterou
je možné navštěvovat s platnou registrací. Vytvořili jsme místo, kde mohou studenti
i dospělí nerušeně pracovat a studovat, vzájemně se motivovat a inspirovat, tak, aby
došli svého cíle a naplnili své sny. Nabízíme téměř 100 míst, široké stoly, spolehlivou
profi Wi-Fi, zásuvky všude, nonstop přístup, tichou a diskuzní zónu, tiskárnu,
uzamykatelné skříňky, rezervaci místa. Zeptejte se našich baristů pro vice informací.

Studenti (pod 26 let, v prezenční formě studia)
2 dny
1 měsíc (2 nápoje v ceně)
3 měsíce (4 nápoje v ceně)
6 měsíců (6 nápojů v ceně)

149,299,599,899,-

Nestudenti
2 dny
1 měsíc (2 nápoje v ceně)
3 měsíce (4 nápoje v ceně)
6 měsíců (6 nápojů v ceně)

299,899,1999,2999,-

Tiskárna
Černobílá stránka (1 stránka)
Barevná stránka (1 stránka)

2,3,10,-

SNÍDANĚ, JÍDLO & DORTY
Jídlo připravujeme každý den čerstvé a vždy je v nabídce do vyprodání zásob. Odstavce
označené symbolem * jsou v nabídce do vyprodání zásob. Jelikož jsme příznivci
konceptu Zero Waste, některé surovin odebíráme z vinohradské pobočky prodejny
Bezobalu. Pečivo nám vozí denně z lokální pekárny, dorty a slané koláče odebíráme
od lokálních dodavatelů. Aktuální nabídka je ve vitríně na barovém pultu.

Snídaně (Po - Pá 7.30 – 12.00, So – Ne 9.00 – 12.00)
Smoothie bowl (ovocné smoothie s domácí granolou, 250g)
Možnost veganské verze
Open Sandwiche (dle denní nabídky 150g)
Ovesná Kaše(ovesné vločky. kakao. máslo. Mléčná čokoláda. Kakaové boby. ovoce. 300g)
Možnost veganské verze

110,105,95,-

Oběd (Po – Pá 11.00 – 15.00, So – Ne 11.00 – 15.00)
Salát dle týdenní nabídky
Náš hummus s pečivem a salátkem
Tortilla s kůtím masem/vegertariánská/veganská se salátkem
Polévka dle denní nabídky (0,25l / 0,4l)

125,119,125,49,-/69,-

Po celý den* Jogurt s domácí marmeládou, domácí granolou, ovoce
Chia pudding (kokosovémléko, domácí granola. domácí marmeláda, ovoce)
Polévka dne (Po – Pá, 250ml/400ml)
Quiche dle nabídky
Tapioca pudding (125g/200g))
Toust (šunka, cheddar, bazalka, máslo, rajčata)
vegetarian option available
Žitný chlebíček (hummus/avocado/sušenéá rajčata/quacamole)
Grilled cheese (slanina, gouda, paprika)
vegetarian option available
Sandwich (sourdough bread,hummus, dried tomatoes, carrot,rucola, seeds, )
Pšeničná bageta (pesto ze sušených rajčat, mozzarella, polníček,rajské)
(dijonská hořčice, nejlepší šunka, rajské, polníček)

Náš hummus s pečivem a salátkem
Tortilla s kůtím masem/vegertariánská/veganská se salátkem

6575,49,-/69,69,-/72,39,-/65,55,49,75,75,95,119,125,-

OTEVÍRACÍ DOBA
Coffee Bar
Mo – Fri
Sat – Sun + Bank Holidays

7:30 – 22:00
9:00 – 21:00

Studyroom
Mon – Sun + Bank Holidays

NONSTOP, 24/7

ADRESA & INFO
Škrétova 490/12, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
email: info@cafedu.cz
web: www.cafedu.cz
reservation: https://www.restu.cz/kavarna-cafedu/
or phone number: +420 776 014 922
FB: CafeduPrague
Instagram: cafedu_prague
Wi – Fi: Cafedu 1 // Heslo: ottowichterle
Platba v hotovosti, kartou, euro bankovky
složení a alergeny na vyžádání u obsluhy

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

