KÁVY
Ristretto

25,-

(7g kávy, 15-20 ml)

Espresso

25,-

(7g kávy, 25-30 ml)

Espresso Lungo

25,-

(7g kávy, 35-45 ml)

Espresso Doppio

35,-

(14g kávy, 50-60 ml)

Espresso con Panna

35,-

(espresso se šlehačkou)

Espresso Macchiato

35,-

(espresso s trochou teplého, zpěněného mléka)

Cappuccino

35,-

(espresso, teplé mléko, mléčná pěna)

Cappuccino Aroma

39,-

(příchutě – amaretto, čokoláda, lískový oříšek)

Latte Macchiato

35,-

(napěněné mléko s dávkou espressa)

Turecká káva

25,-

KÁVOVÉ SPECIALITY
Mokaccino

35,-

(espresso, šlehačka, sirup – amaretto, čokoláda, lískový oříšek)

Marocchino

35,-

(espresso s napěněným mlékem, sirup – amaretto, čokoláda,
lískový oříšek, pomeranč)

Tandem Espresso

38,-

(půlený šálek espressa s jemnou krémovou pěnou Spumina)

Tandem Cappuccino

38,-

(půlený šálek cappuccina s jemnou krémovou pěnou Spumina)

Cappuccino Crema

39,-

(espresso s vynikající studenou mléčnou pěnou, lze podávat bez
i se sirupem – pomeranč, amaretto, čokoláda)

Espresso Crema Shakerato

50,-

(naprosto jedinečný kávový dezert, ledově chladné espresso se
studenou mléčnou pěnou, sirup – amaretto, čokoláda)
CARAMELLA DOPORUČUJE!

Espresso Crema

35,-

(espresso, studená nadýchaná mléčná pěna, sirup – pomeranč,
amaretto, čokoláda, lískový oříšek)

Irská káva

50,-

(whiskey, espresso, šlehačka)

Alžírská káva

40,-

(espresso, vaječný likér, šlehačka)

Vídeňská káva
(espresso, šlehačka)

35,-

STUDENÉ KÁVY
Ledová káva

50,-

(chlazené espresso, led, topping, zmrzlina, šlehačka)

Frappe

39,-

(vyšlehaná káva s ledem, lze i variantu s mlékem a třtinovým
cukrem dle Vašeho přání)

Ice Cappuccino

39,-

(ledové cappuccino, sirup – pomeranč, amaretto, čokoláda)

NOVINKY ZIMA !!!!!!
HORKÉ NÁPOJE PRO CHLADNÉ DNY
Grog

40,-

Horký nápoj Toddy

42,-

(hřejivý nápoj s rumem, ochucený hřebíčkem a skořicí)

Svařák

37,-

Horké jablko, brusinka, hruška

35,-

Bombardino

45,-

(tradiční italský nápoj zářivě žluté barvy – horký vaječný likér,
rum, šlehačka)

Kávové bombardino

50,-

(úžasný kávový nápoj, netradičně podávaný – horký vaječný likér,
rum, espresso, mléčná pěna) CARAMELLA DOPORUČUJE!!!

Nealkoholické bombardino
(zahuštěné slazené mléko, espresso, šlehačka)

42,-

Medvědí espresso

35,-

(med, espresso, mléčná pěna)

Medvědí caffé latte

45,-

(med, mléčná pěna, espresso)

Horká čokoláda

35,-

(pravá italská čokoláda, připravená z čokoládových kousků)

Horká čokoláda se šlehačkou

38,-

Crema FREDDO - NOVINKA !!
40,(originální italský krém jemně zdobený ovocem, sypaný kakaem)
Kávy jsou připraveny z originálních ingrediencí Lavazza, dle
přesných receptur.

ČAJE
Čaj z čerstvé máty

30,-

Čaj s jemně nastrouhaným zázvorem a citronem

30,-

Ceylon

30,-

(výběrový černý čaj ze zahrady Kenilworth na ostrově Srí Lanka,
nálev jasně měděné barvy s aroma připomínající dubovou
esenci)

Darjeeling

30,-

(výběrový černý čaj z úbočí Himalájí, nálev světlé, měděné barvy
s vůní lískového oříšku a broskve)

Black Chocolat

25,-

(černý čaj provoněný čokoládou)

Paradise
(silný černý čaj intenzivní chuti s vůní tropických plodů)

25,-

Green Mint

30,-

(výběrový čínský zelený čaj ze svinutých lístků, zlatavě-zelený
nálev s chutí máty a bylin)

Pure Green

30,-

(výběrový čínský zelený čaj s lehce bylinným aroma a nasládlou
chutí)

Pomegranate Oolong

30,-

(výběrový čaj z žlutých okvětných lístků a granátového jablka)

Vanilla & Grapefruit

30,-

(výběrový bílý čaj s vůní květin a důrazným tónem vanilky)

Chamomile Mix

30,-

(výběrový bylinný odvar z heřmánku s aroma meduňky a fenyklu)

Red Spring

30,-

(výběrový čaj malinové barvy s chutí červeného ovoce)

Lemon Garden

25,-

(osvěžující čaj s chutí citrusových plodů)

Blueberry Cherry

25,-

(ovocný čaj s vůní borůvek a třešní)

Exotix Rooibos

25,-

(ovocný čaj s kombinací bylin, květů a ovoce)

Peach & Apricot Rooibos

25,-

(ovocný čaj s chutí meruňky a broskve)

Orange Blossom
(ovocný čaj s ibiškem s vůní pomeranče)
Všechny čaje k nahlédnutí a výběru v našem prezentéru.

25,-

MLÉČNÉ KOKTEJLY 0,3 l
Koktejl s jahodami

40,-

(mléko, jahody, cukr, led)

Koktejl s banánem

40,-

(mléko, banán, cukr, led)
Koktejly jsou připraveny z čerstvého ovoce dle sezóny.

NEALKO
Aquila neperlivá 0,33l
Aquila neperlivá 0,7l
Mattoni perlivá 0,33l
Mattoni perlivá 0,7l
Kofola 0,33l
Coca-cola 0,2l
Fanta 0,2l
Sprite 0,2l
Tonic zázvorový 0,25l
Džus GRANINI 0,2l

20,35,20,35,25,25,25,25,25,25,-

(černý rybíz, pomeranč, broskev, multivitamín, ananas,..)

RedBull 0,25l

45,-

PIVO
Birell nealko 0,33l
Pilsner Urquell 0,33l (sklo)
Gambrinus 0,33l (plech)

25,32,25,-

VÍNO
Červené víno
Zweigeltrebe 2010 0,75l

140,-

(Habánské sklepy, oblast Morava, suché)

Modrý Portugal 2009 0,75l

140,-

(Habánské sklepy, oblast Morava, suché)

Frankovka 2010 0,75l

140,-

(Habánské sklepy, oblast Morava, suché)

Bílé víno
Chardonnay 2010 0,75l

285,-

(vinařství Pavlov, oblast Morava, výběr z hroznů)

Rulandské šedé 2010 0,75l

285,-

(vinařství Pavlov, oblast Morava, pozdní sběr)

Tramín červený 2010 0,75l

285,-

(vinařství Pavlov, oblast Morava, pozdní sběr)

Perlivé víno
Lambrusco 0,75l
Lambrusco 0,2l
Bohemia Sekt 0,75l
Víno bílé nebo červené dle denní nabídky 0,2l

85,20,220,29,-

APERITIVY 0,1l
Martini Dry
Martini Bianco

45,45,-

LIKÉRY 0,04l
Vaječný likér
Becherovka
Fernet stock
Fernet citrus
Jägermeister
Amaretto
Broskvový likér

40,40,50,50,50,30,30,-

DESTILÁTY 0,04l
Slivovice
Vodka Finlandia
Vodka Božkov
Gin Lordson
Tullamore Dew
Kentucky Jack
Tequila Mexicana
Key Rum black
Key Rum white
Tuzemák

40,50,40,50,55,50,50,50,50,35,-

ALKOHOLICKÉ MÍCHANÉ NÁPOJE
Cuba Libre

65,-

(světlý rum, limetková šťáva, Cola-cola, led)

Pina Colada
(světlý rum, kokosový likér, ananasový džus, led)

70,-

Tequila Sunrise

70,-

(tequila, pomerančový džus, grenadina)

Mojito

65,-

(světlý rum, limetková šťáva, soda, třtinový cukr, máta)

Sex on the beach

70,-

(vodka, ananasový džus, brusinkový džus, broskvový likér)

NEALKOHOLICKÉ MÍCHANÉ NÁPOJE
Virgin Mojito

50,-

(limetková šťáva, soda, ananasový džus, třtinový cukr, máta, led)

Caramella coctail

45,-

(pomerančový džus, grenadina, led)

JÍDLO
Panini
(italský sendvič, jehož základem je ciabatta, focaccia nebo
bageta, podélně rozkrojená a naplněná zeleninou, sýrem, šunkou
nebo masem, dle momentální chuti a zapečená ve speciálním
panini grilu)

– šunka, sýr, rajče
– mozzarella, rajče, bazalka, balzamikový ocet,
sušené oregano
– tuňák v olivovém oleji, olivy, cibule, hořčice
– slanina, hořčice, salátové listy, rajče

47,45,47,45,-

Panini Vám připravíme z ingrediencí dle Vaši chuti

Tousty
–
–
–
–

šunka, sýr, rajče
mozzarella, rajče, bazalka, olivový olej
slanina, hořčice, salátové listy, rajče
tuňák v olivovém oleji, olivy, cibule, hořčice

40,40,40,45,-

Palačinky – Crêpes
– marmeláda, cukr
– karamel, cukr
– čokoláda, kokos, cukr
– Nutella, cukr
– plátky banánu, Nutella, mandle
– karamel, broskev, zmrzlina

30,30,30,40,45,50,-

Dle přání všechny varianty s domácí šlehačkou.

Vafle – vždy čerstvě upečené těsně před podáváním
–
–
–
–

marmeláda, cukr, šlehačka
čokoláda, cukr, šlehačka
karamel, cukr, šlehačka
karamel, broskev, zmrzlina, šlehačka

30,30,30,50,-

DĚTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cukrárna a kavárna Caramella myslí i na Vaše děti.
Zapomněli jste jídlo pro Vaše ratolesti? Nevadí. Rádi
Vám nabídneme z našeho sortimentu příkrmů od značek
Hami a Hipp, které jsou bez konzervantů, barviv a
aromat. Požádejte naši obsluhu, která Vám velice ráda
ohřeje oběd nebo nachystá svačinku i pro ty nejmenší.
V kavárně je pro Vaše děti také připravena televize,
kde jim pustíme pohádku dle vlastního výběru a
maminky si tak mohou v klidu vychutnat svůj šálek kávy.
Samozřejmostí jsou pastelky, omalovánky, knížky a
hračky.
Pěkný prožitek u nás Vám přeje personál kavárny Caramella.

