ČAJE ZELENÉ 4dcl
ROYAL SILVERY LEAF (2 nálevy)
(velmi kvalitní třída čínského zeleného čaje, bohaté, květově nasládlé chuti)
ZELENÝ NEPÁL ILAM
(vysokohorský čaj pěstovaný na úpatí Mt. Everestu) Podává se i na dva nálevy
ZELENÁ MLHA (2 nálevy)
(čínský čaj velmi dobře kvality, příjemné, trávové chuti s mořsko-travním aroma)
ŽELEZNÁ BOHYNĚ MILOSRDENSTVÍ (3 nálevy)
Ti Kuan Yin
(nejslavnější oolong, výrazná velmi příjemná vůně)
MILK OOLONG (3 nálevy)
(nejoblíbenější z řad oolongů, charakteristický svou jemnou mléčnokaramelovou chutí)
CHINA JASMIN (2 nálevy)
(čínský zelený čaj ochucený jasmínovými květy)
TUAREG
(marocká receptura vaření pravého zeleného čaje Gunpowder a Nana máty)
CEYLON GREEN (2 nálevy)
ojedinělá rarita z oblasti Kandy. V chuti dominují luční květy, med a ovoce
BÍLÉ ČAJE
PAI MU TAN – BÍLÁ PIVOŇKA
(známý bílý čaj, velice jemné osvěžující chuti)
MANTRA (2 nálevy)
pravý bílý čaj Shou Mei a Pai Mu Tan s plody goji
Čaje černé
DAMAŠKOVÝ ČERNÝ (velmi silný a povzbuzující čaj)
DAMAŠKOVÝ ČERNÝ S MÁTOU DAMAŠKOVÝ ČERNÝ S MLÉKEM
ČERNÝ NEPÁL – Kanchaan valley (vysokohorský čaj harmonické chuti)
YUNNAN PUERH (tradiční černý čaj typické zemité chutí)
ČAJE OVOCNÉ 4dcl
BORA BORA:
rozinky, bezinky, jablka, ibišek, maliny a květy slunečnice

OVOCE V RUMU
ostružiny, kousky ananasu, ibišek, rozinky, rumové aroma
LEDOVÁ BRUSINKA
ceylon čaj, kousky jablka a pomerančové kůry, rozinky, černý rybíz a ibišek
OVOCE V ZÁZVORU
šípek, maliny, červená řepa, zázvor a pomerančová kůra
DÝNĚ-KURKUMA
dýně, mrkev, kurkuma, skořice, kakaové slupky a hřebíček
JABLKO V ŽUPANU
TROPICKÁ BOUŘE
ROOIBOS 4dcl
Rooibos červený
Rooibos zelený
(ochucený kousky melounu, jahod, květy ibišku a vřesu, listy nana máty)
Pretty woman
(ochucený listy maliníku, poupat růží, sedmikrásky, jahod a malin)
MATÉ 3dcl
Maté lemon s kousky citronu
Maté green
Maté IQ (listy ginga, květy pomerančovníku, kousky guarany, guavy a pomerančové kůry)
Maté kokos
Maté broskev se zázvorem
ČAJE CHLAZENÉ 2dcl
CHLADIVÉ JAHŮDKY - bio Foibos, kousky jahod a pomeranče, jahodový džus, med (lze podávat i ve
džbánu)
TUAREG - pravý zelený čaj Gunpowder nana, máta, třtinový cukr
MLÉČNÉ KOKTEJLY 4dcl
banán, jahoda, kokos, lesní směs, vanilka, mléčná čokoláda
KÁVA – Horké nápoje
Arabská káva (velmi silná káva vařená tradičním způsobem)
Espresso

Cappuccino
Latté
Vídeňská káva
Turecká káva
Sahlab- mléčný sladký nápoj 2,5dcl
skořice + mandle,kokos + rozinky
ČOKOLÁDA (i se šlehačkou)
mléčná, banánová, nugátová, tiramisu, oříšková, bílá, kokosová, mléčná s oříšky, extra hořká,
karamel,
mléčná s oříšky
HOT APPLE 2dcl
brusinka, hruška, jablko, lesní směs, víšeň, jahoda
POCHUTINY
Sladké
Racha – různé druhy a tvary damaškového medu
Chalva- čokoládová, vanilková, oříšková
Baklava
Marlenka – medová, kakaová
Slunečnicová semínka v barevné čokoládě 50g
Mandle v čokoládě a skořici 50g
Mandle v tiramisu 50g
Slané
Oříšky mix
(mandle, kešu, arašídy, pistácie, dýně, cizrna, kukuřice)
Pistácie
Dýně - neloupaná, pražená, solená
(obsahuje zinek – vhodné proti rýmě)
Japonská směs 100g
Kešu 50g
wasabi 50g

Pražená kukuřice chilli/barbecue
NĚCO ZA ZUB
Pitta s máslem a medem
Pitta s arabským sýrem
Pitta s kořením (zatar) + olivový olej
Kuskus sladký/zeleninový
Toasty sýr/šunka
Hummus + pita
Baklažán + pita
PIVO, VÍNO
Pilsner Urquell 0,5l sklo

Víno bílé 0,2 l
Víno červené 0,2 l
VODNÍ DÝMKY
AL FAKHER: citrón, meloun červený, granátové jablko, guava, švestka, lesní směs, mango, kokos,
grep,
mlha, máta, med, meloun žlutý, ovoce mix, vanilka, hrozen, žvýkačka, kiwi, jablko, meruňka, broskev,
jahoda, dvě jablka, višeň, čokoláda, pomeranč, borůvka, hrozen s ostružinou
MEDITE: hrozen + Máta
Marakuja + Máta
Švestka + Limetka
Pomeranč + Hrozen
Broskev, Jahoda + Banán
S kokosovým uhlíkem
(+ uhlík navíc)
Zákaz prodeje vodních dýmek osobám mladším 18-ti let.

