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KAVÁRNA POHODIČKA
Sypané čaje Tea Mountain

Káva z pražírny Doubleshot
K2 Espresso lungo

42
42

K3 Double Espresso

57

K4 Cappuccino

52

K5 Caffé latte

58

K6 Flat white

65

Rostlinné mléko

10

K1 Espresso

Oblíbená verze espresso směsi
Tam Dem z panamské farmy
rodiny Hartmann. V chuti můžete

65

Panama Los Lajones

65

Nepálský bílý čaj Raritní, bílý čaj je ručně vyroben pouze z nejlepších
vrcholků vybraných čajovníků. Na 1 kg tohoto čaje je potřeba 50-60 kg

očekávat tóny kakaových nibsů,

čerstvých lístků. Tento výjimečný čaj má jasný, světle zelenožlutavý

tureckého medu a fíků.

nálev, příjemnou květovou vůni a lahodnou, vyváženou, jemnou chuť s
bylinnými tóny s příjemným, lehkým a ušlechtilým dlouhotrvajícím

Espresso a filtrovanou kávu vám

K7 Filtrovaná káva

S1 Arya Tara Silver Tips

dozvukem.

rádi připravíme i z bezkofeinové

S2 Spring Ming Jian

kávy.

Příjemný, velmi dobře pitelný, svěží, lehce oxidovaný oolong s

65

výraznými květovými tóny připomínajícími šeřík a jasmín. Sklizeno

Odrůda: Arabica Caturra
Zpracovaní: sůché
Sklizeň: Únor 2021
Chuťový profil: Mango, med,
mléčná čokoláda

na jaře letošního roku, čaj je ve své jarní verzi lehce oxidovaný a je
krásně tak vznikl jeho květinový až lehce ovocný charakter.

S3 Koucha Yabukita

65

Černé čaj z farmy pana Kajihary ve vesnici Tsuge na ostrově Kjúšů.
Lístky pocházejí z druhé sklizně z čajových keřů kultivaru Yabukita.
V chuti je nasládlý, aromatický, plný a hladký, v aroma dominuje

Zimní nápoje

medové tóny a ovoce se stopou koření (skořice, badyán). Velmi

Cappuccino s naším vaječňákem

67

příjemný černý čaj k celodennímu popíjení.

Latte s naším vaječňákem

73

S4 Jasmine Chun Hao

Náš červený svařák se sušeným pomerančem

65

Jasmínový čínský čaj

Zimní punč

65

Pečený čaj

45

S5 Heřmánkový čaj
S6 Zázvorový čaj

65

45
45

Nápoje

Palačinky
38

N1 O,3L Naše domácí limonády
Ale když říkáme „domácí“, tak myslíme fakt domácí.
Z našich vlastních sirupů. Zeptejte se na aktuální nabídku.

N2 0,3L Zon jablko, cola

25

Třebíčská znova u nás nesmí chybět.

N3 Horká AJALA!

58

Nejlepší čokoláda na světě.

Víno

( sklenice 0,1l / lahev 0,75l )

Cabernet Moravia / Petr Marada

Zmrzlina

PA1 - S marmeládou
borůvka, malina

55

PA2 - S nutellou
PA3 - S nutellou a banánem

65
75

PA4 - Švestková povidla,
perník, zakysaná smetana

70

Z1 Horké maliny
Maliny, vanilková a
jahodová zmrzlina,
šlehačka

Z2 Zmrzlinový pohár

PA5 - Camembert, vlašské
ořechy, brusinky, polníček

98

PA6 - Niva, špenát, slanina

95

PA7 - Šunka, sýr,bazalkové
pesto

90

83

58

Vanilková, jahodová a
čokoládová zmrzlina,
šlehačka

40 / 300

Příjemný ovocitý a snadno pitelný Cabernet s tóny

Na hlad

černých bobulových plodů, pečených švestek a s
jemnou tříslovinou v dochuti.

TO1 Chalupářský toust

75

Anglická slanina, paprikáš,
niva, fermentovaná cibule

Pivo

T02 Anglický sendvič

Na palačinky, pečení sladkého a toastový chléb

75

používáme mouku
z mlýna ve Střížově u Jihlavy.

P1 0,5L Bernard 11
P2 0,5L Fríí Bernard

33
33

Anglická slanina, čedar, rajče,
polníček, pesto z medvědího
česneku

T03 Klasika - šunka, sýr

Co chystáme v kavárně sledujte i na sítích.
kavarnaPohodicka
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kavarna_pohodicka
#pohodickatym
www.kavarnapohodicka.cz

