Degustace

Pravidelně pořádáme tematické
večery s degustacemi vín a dalších
pochutin. Doporučuje deset
z deseti chuťových buněk.
Sledujte nás na Facebooku
nebo napište na náš email
a o další akcích se včas dozvíte.
→ facebook.com/vincaffe1
→ vincaffe.cz

pondělí–sobota
Blahníkova 3, Praha 3
Seznam alergenů je
k dostání u obsluhy.

Kontakt

9.00–23.00 hod.

+420 775 760 951
info@vincaffe.cz
www.vincaffe.cz

#vincaffe

VinCaffé

Degustaci či raut rádi
uspořádáme přímo pro vás.
O podrobnější informace
si řekněte obsluze.

@vincaffe
@vincaffe1

VinCaffé
COFFEE BAR - WINE BAR

52,–

→ macchiato			

38,–

cappuccino
→ s příchutí			
* karamel, čokoláda, 
oříšek, vanilka, kokos

49,–
58,–

→ velký			
* jemně perlivý

0,75 l

26,–
52,–

Kofola

0,33 l

36,–

Royal crown cola

0,25 l

39,–

Tonic Fever - Tree

0,2 l

45,–

Wostok limonády              0,33 l

49,-

flat white

59,–

→ švestka a kardamom		

latte

52,–

latte macchiato

52,–

→ datle a granátové jablko

* karamel, čokoláda, mandle,
oříšek, vanilka, kokos

filtrovaná káva
(batch brew)

62,–
  50,-

moccacino

52,–

ledová káva

52,–

frappé

59,–

→ s příchutí			
* karamel, čokoláda,
oříšek, vanilka, kokos

65,–

vídeňská káva

52,–

alžírská káva

62,–

Chai caffé latte

65,–

irská káva

72,–

Caffé Bombardino
se šlehačkou

  75,–

Čokoláda

Všechny druhy kávy na bázi
espressa vám rádi
klasik

42,–

s domácí šlehačkou

45,–

s chilli

45,–

s espressem

49,–

s vaječným koňakem

59,–

kakao

39,–

0,33 l

49,–

Matcha grapefruit            0,33 l

59,–

domácí limonády

1l

     0,3 l /

→ bezová			

39,– / 89,–

→ okurková		

45,– / 99,–

→ malinová		

45,– / 99,–

→ citrusová		

45,– / 99,–

fresh juice

→ pomeranč			

75,–

→ pomeranč, jablko		

75,–

→ pomeranč, jablko,		
		 mrkev, zázvor

79,–

jablečný mošt

0,2 l

32,–

kohoutková voda

0,3 l

				

1l

10,–
20,–

točená soda

0,1 l

8,–

0,5 l

				0,3 l

42,–
32,–

Weizenbier

0,5 l

45,–

Porter

0,5 l

45,–

Primátor 11 °

(lahvové, pšeničné svrchně
kvašené pivo)

(lahvové, tmavý speciál

z Pardubického pivovaru )

Primátor Nealko
(lahvové)

od 35,–

(výběr u baru)

0,5 l

32,–

jamón serrano

50 g

49,–

jamón asado

50 g

35,–

chorizo

50 g

43,–

fuet

50 g

42,–

ementál

50 g

32,–

Mont Noris

50 g

35,–

Gouda

50 g

45,–

kozí sýr

50 g

(španělská sušená šunka)
(španělská pečená šunka)
(španělský sušený salám)
(španělská sušená klobása)

s kozím sýrem

(zelenina, zálivka, kozí sýr,
sušená rajčata, pečivo)

španělský

(zelenina, zálivka, volské oko,
opečená sušená šunka
Jamón Serrano, pečivo)

350 g

400 g

125,–
145,–

(sýr s modrou plísní)
(zralá 18 měsíců)

salát mix

(mix zeleniny se zálivkou,
pečivo)

→ malý		

150 g

49,–

→ velký		

300 g

69,–

domácí nakládaný
hermelín

69,–

domácí škvarková
pomazánka

55,–

domácí paštika

50 g
(z krůtích jater s brusinkami a pečivem)

55,–

nachos
s pikantní salsou
a zakysanou smetanou

55,–

→ s bílou plísní			

49,–

→ zralý 12 měsíců		

49,–

Le Révidoux

(sýr s bílou plísní)

50 g

35,–

Ze sýrů a uzenin vám rádi
připravíme obložené talíře
dle vašeho výběru včetně
pečiva zdarma.

0,3 l

→ jablko				 69,–

Pivo

→ s příchutí			

Club Maté             

sladké koláče a dezerty
vlastní výroby

Uzeniny

→ doppio			

0,33 l
* jemně perlivý, neperlivý

Sýry

38,–

→ malý			

od 65,–

(chléb, feferonka, brusinky)

(chléb, cibule, kyselá okurka)

100 g

zapečené nachos
180 g
95,–
s ementálem, pikantní salsou
a zakysanou smetanou
zelené olivy gigant

50 g

29,–

černé olivy

50 g

29,–

sušená rajčata

50 g

39,–

kešu

60 g

45,–

mandle

60 g

45,–

arašídy

60g

35,–

Přílohy

→ lungo / americano		

Koláče

38,–

quiche vlastní výroby

(francouzské slané koláče
podávané se salátem, výběr u baru)

Saláty

espresso

Rajec

Chuťovky

38,–

Nealko

Káva

ristretto

košík pečiva

25,–

mistička olivového oleje

15,–

vinný džem

35,–

→ Chardonnay			
(suché, zemské)

28,–
31,–

→ Rulandské šedé		

34,–

→ Veltlínské zelené		

38,–

→ Muškát moravský		

39,–

(suché, zemské)

(suché, kabinet)
(suché, kabinet)

→ Ryzlink vlašský		
(polosuché, kabinet)

růžová vína
→ Zweigeltrebe rosé		
(suché, zemské)

červená vína
→ Cabernet Moravia		
(suché, zemské)

→ Modrý Portugal		
(suché, zemské)

39,–
0,1 l

32,–

0,1 l

→ Riesling

42,–

→ Sauvignon		

49,–

→ Chardonnay/Pinot		

49,–

(suché, ročníkové cuvée)
(suché)

(Chardonnay a Pinot Blanc, suché)

červená vína
→ Cuvée Bernety		

0,1 l

49,–

(Cabernet Sauvignon a Merlot, suché)

bílá vína

30,–
30,–

Španělská

→ Protocolo			

(Bobal + Tempranillo, suché)

červená vína
→ Protocolo			
(Tempranillo, suché)

0,1 l

38,–
0,1 l

38,–

→ Codice				 40,–
(Tempranillo, suché)

bílá vína
→ Cornaiolo			
(Garganego, suché)

červená vína
→ Cornaiolo			

0,1 l

26,–
0,1 l

26,–

(Cabernet Sauvignon a Merlot, suché)

→ Sylvánské zelené

47,–

→ Hibernal

49,–

→ Solaris

55,–

→ Prosecco			

42,–

→ Pálava

55,–

→ Frizzante			

38,–

(suché, kabinet)

(suché, pozdní sběr)
(polosladké, pozdní sběr)
(polosladká, výběr z hroznů)

0,1 l

0,1 l

růžová vína

Italská

(suché, zemské)

bílá vína

Obhospodařuje celkem 11 ha
vlastních vinic v Mikulovské
vinařské podoblasti a zejména
v Dolních Dunajovicích.
Všeobecně se snaží ve vinicích
chovat co nejšetrněji a minimalizovat veškeré chemické,
ale i technické zákroky. Jejich
záměrem je totiž produkce co
nejpřirozenějšího vína, které se
projevuje svým vlastním
autentickým charakterem.
Spolu s vinařstvím Kadrnka
(jehož vína u nás také naleznete)
a dalšími vinaři patří do spolku
vinařů Dunajovské kopce.

červená vína
→ Nativa		

(suché, pozdní sběr, barrique)

0,1 l

49,–

→ Sodalis				 40,–
(Primitivo, suché)

šumivá vína
(Glera, suché)
(Glera, suché)

Fortifikovaná

→ Müller Thurgau		

0,1 l

Malé rodinné vinařství, které si
potrpí na šetrný způsob pěstování
a co nejzdravější úrodu: hospodaří
v bio režimu a hrozny sbírají ručně
do malých otevřených bedýnek.
Při kvašení pak vína kontrolují
i několikrát denně a zrát je
nechávají v dubových sudech.

Vinařství Baláž

bílá vína

Vinařství Krásná Hora

Vinařství Kosík

Rodina Kosíků vysadila svou
první vinici před více jak sto lety.
Z původně malého provozu je
dnes vinařství se vším všudy, kde
ročně zpracují až 180 tun vlastních
hroznů. A jde jim to náramně,
jejich vína pravidelně získávají
ocenění na mezinárodních
soutěžích.

0,1 l

Jedinečná francouzská vína
portského typu z oblasti
Languedoc-Roussillon,
z městečka Banyuls.
						 0,05 l

Banyuls

48,–

Banyuls Grand Cru

58,–

Další vína Vám můžeme
nabídnout po celých lahvích,
ke stolu či s sebou.
Rádi Vám pomůžeme s výběrem.

(domácí granola, jogurt, med,
ovocný salát, pomerančový džus 0,2 l)

menu 2

(pečivo, pečená šunka, ementál, máslo,
zelenina, pomerančový džus 0,2 l)

menu 3

(pečivo, máslo, domácí marmeláda,
pomerančový džus 0,2 l)

menu 4

sypané čaje

105,–
105,–
79,–

(tři míchaná vejce / tři vejce do skla, pečivo,
máslo, zelenina, pomerančový džus 0,2 l)

menu 5

189,–

52,–

čaj ze zázvoru

0,38 l

52,–

svařený mošt

0,25 l

42,–

svařené víno

0,25 l

52,–

grog

0,25 l

42,–

sahlep

0,15 l

42,–

115,–

horké mléko

(jablečné pyré, zakysaná smetana

→ s medem			
→ s medem a rumem		

míchaná vajíčka se šunkou
(tři vejce, pečivo, máslo, zelenina)

tři vejce do skla

(tři vejce, pečivo, máslo, zelenina)

hemenex

(dvě vejce, pečená šunka,
pečivo, máslo, zelenina)

omeleta s hráškem
a ementálem

92,–
  85,–
85,–
98,–

omeleta s chorizem

98,–

párek s chlebem a hořčicí

79,–

(z biofarmy Dvůr Seletice)

Italská pšeničná chlebová placka
podávaná se salátem.
mozzarella

115,–

sušená šunka

135,–

(mozzarella, rajče, pesto, rukola)
(mozzarella, sušená šunka, rajče, rukola)

brie

125,–

losos

139,–

pečená šunka

125,–

chorizo

125,–

kozí sýr

145,–

(čerstvý sýr, sýr brie, sušená rajčata, rukola)
(uzený losos, krémový sýr, rukola,
citronová šťáva)
(šunka, sýr brie, sušená rajčata, salát)

(ze tří vajec, pečivo, máslo, zelenina)
(ze tří vajec, pečivo, máslo, zelenina)

Piadine

89,–

(tři vejce, pečivo, máslo, zelenina)

35,-

75,-

Aperol spritz

95,–

Hugo spritz

79,–

Cassis spritz

95,–

(Prosecco, Aperol, soda, pomeranč)

míchaná vajíčka na cibulce

26,– / 49,–

→ kontušovka		

26,– / 49,–

→ višňovka		

26,– / 49,–

→ meruňkovice		

33,– / 63,–

→ hruškovice		

33,– / 63,–

→ OMG (gin)		

42,– / 79,–

Jack Daniels

34,– / 65,–

Jack Daniels Honey

34,– / 65,–

Port Charlotte

(chorizo, ementál, cibule, salsa, salát)

(kozí sýr, čerstvý sýr - lze vynechat, brusinky,
rukola)

(Prosecco, bezinkový sirup, soda,
máta, citron)
(Prosecco, likér z černého rybízu, soda,
maliny)

Gin tonic

115,–

Mimosa

75,–

(OMG gin Žufánek,
tonic Fever Tree Mediterranean, citron)
(Prosecco, pomerančový džus)

Aktuální nabídka ciderů
na doptání u obsluhy

0,33 l

72,–

82,– / 160,–

Cognac

52,– / 99,–

Vodka Flagship

22,– / 42,–

Gin Mare
(Španělsko)

67,– / 130,–

Ron Atlantico Platino

33,– / 65,–

Ron Atlantico Reserva

52,– / 99,–

(15letý, Dominikánská rep.)

92,–
85,–

→ ořechovka		

(Rusko)

69,–

míchaná vajíčka

33,– / 63,–

(Dominikánská rep.)

a slaný karamel)

(tři vejce, pečivo, máslo, zelenina)

69,–

0,25 l

Drinky

lívance

0,05 l

0,02 l / 0,04 l

→ slivovice		

(single malt whisky)

(horký italský vaječný likér)

→ jamón serrano

(s čerstvým sýrem, rajčetem a okurkou)

→ černý Assam Amgoorie (Indie)
0,38 l

→ volské oko

obložený chléb

→ zelený Green Fog (Čína)

Bombardino
se šlehačkou

					

pálenky Žufánek

čaj z čerstvé máty

Cider

Po celý den nabízíme

(avokádo, čerstvý sýr, klíčky)

45,–

→ ovocný Indiánské léto

(tradiční horký nápoj z mléka
a směsí ze Vstavače mužského)

(dvě míchaná vejce, pečená šunka,
ementál, pečivo, máslo, zelenina, Mimosa)

avokádový chléb

→ heřmánek

* bílé/ červené

105,–

0,38 l

Aperitivy a destiláty

Teplé nápoje

menu 1

Snídaně

(9.00–12.00)

V naší kavárně používáme
výhradně vejce
z podestýlkového chovu.

Ron Atlantico
Grand Reserva

(25letý, Dominikánská rep.)

57,– / 109,–

