Pár slov o nás

Jsme malá rodinná kavárna. Jasně, tohle asi slýcháváte často,
ale my opravdu jsme! Máma s dcerou, a táta nám do toho
taky dost kecá. I zaměstnanci se stali rovněž naší rodinou, což
se odráží na přístupu i k našim hostům. Prostě jako doma.
Dáte si u nás super kafe, a to jak italské espresso, tak i filtr,
na kterém točíme různé české i nečeské pražírny. Nabídku vín
máme obrovskou a každý si přijde na své. Vše osobně a s
láskou vybíráme a dovážíme z různých koutů Evropy až sem.
Na recepty moc nejedeme. Jídlo vymýšlíme podle toho, co nám chutná a máme rádi. Já,
dcera Kája, miluji Asii, a proto se u nás setkáte i s touto kuchyní. Máma, Jiřina, má ráda
zase Itálii, takže míváme často i těstoviny, nebo risotta. Klidně nám i řekni, co Ty bys tu měl
rád a my bychom měli zařadit do jídleníčku?
A co je nejlepší? Máme naprosto boží zahradu ve vnitrobloku. Dokonalý klid pod korunami
kaštanů, kde si fakt odpočinete od mumraje velkoměsta. Můžete si od nás půjčit i gril.
Pokud se s námi chceš podělit o feedback, budeme moc rádi. Napsat můžeš kamkoliv nebo
rovnou mluvit s naší obsluhou. Pozitvní feedback nás moc potěší, negativní asi zas tak ne,
ale posune nás blíž k Tobě.

Za celý náš hvězdný tým Kája (v menu u kafe) a Jiřina (u příloh).

Soukromou

degustaci, akci, svatbu, nebo
raut uspořádáme i přímo na míru.
Podrobnější informace poskytne ráda
naše obsluha.


pondělí - sobota 9:00 - 23:00 
neděle 9:00 - 16:00

Blahníkova 3, Praha 3, Žižkov

K ontakt

Degustace a akce

Pravidelně pořádáme tématické večery s
degustacemi vín a dalších pochutin.
Sleduj nás na Facebooku, Instagramu
nebo napiš na náš e-mail a my Tě
zařadíme do info listu a o dalších akcích
se dozvíš včas. Doporučuje deset z deseti
chuťových buněk. 







Sleduj,

napiš nebo volej na:

+420 775 760 951

info@vincaffe.cz
www.

vincaffe.cz
vincaffe1
vincaffe
Ulož si nás a recenzuj

na Google Maps, děkujeme.

Grafický návrh menu a ilustrace

www.winter-ux.eu

cappuccino

60,-

s příchutí: karamel / čokoláda

oříšek / vanilka / kokos

75,-

/

flat white

75,-

latte macchiato
s příchutí: karamel / čokoláda /

65,75,-

oříšek / vanilka / kokos
batch brew

55,-

filtrovaná káva

ledová káva

65,-

frappé

70,-

s příchutí: karamel / čokoláda / oříšek

vanilka / kokos
chai caffé
vídeňská

/

75,-

latte

70,-

káva

irská káva

85,-

ovesné / hrachové
mléko

sladké koláče a dezerty

80,-

15,od 39,-

S láskou pro Tebe vyrábíme z čerstvých 

a kvalitních surovinvlastní dorty, podívej se 

k nám do vitríny. Rádi poradíme s výběrem!

52,-

Royal crown cola

0,25 l

45,-

Proviant

0,33 l

55,-

naše oblíbená limonáda z Berlína 

pomeranč + maracuja / rebarbora

45,-

s domácí šlehačkou

55,-

s chilli

49,-

kakao

45,-

mix čerstvé zeleniny, zálivka, 

kozí sýr, sušená rajčata

0,3 l

domácí limonády

350 g

španělský

400 g
mix čerstvé zeleniny, zálivka, volské
oko, opečená sušená šunka Jamón Serrano

mix

150 g
300 g

135,155,69,89,-

1l
0,3 l

59,105,55,-

bezový sirup (v sezóně domácí), sodovka, 

snítka máty, citrón, led

Jamón serrano (čti chamón)

50 g
12 měsíců vyzrálá sušená šunka, Španělsko

49,-

Jamón asado (čti chamón)

50 g

35,-

Chorizo (čti čorízo)

50 g

43,-

pečená šunka, Španělsko

sušený pikatní salám, Španělsko
Fuet

okurková


okurka, cukrový sirup, sodovka, 

snítka máty, citrón, led

50 g

sušená klobáska, Španělsko

citrusová


2 druhy citrusů, sodovka, snítka máty, 

cukrový sirup, led
jablečný

mošt

0,3 l

42,-

soda

0,1 l

8,-

fresh

0,33 l

85,-

francouzské slané koláče


od 79,-

podávané se salátem, výběr na baru

domácí nakládaný
hermelín

89,-

domácí škvarkovka ????

65,-

chléb, feferonka, brusinky

chléb, cibule, kyselá okurka

zapečené nachos

18 0 g

115,-

nachos

100 g

75,-

zelené olivy gigant

50 g

35,-

černé

50 g

35,-

sušená rajčata

50 g

39,-

kešu

60 g

45,-

mandle

60 g

45,-

arašídy

60 g

39,-

s pikantní rajčatovou salsou a
zakysanou smetanou

45,-

malinová


maliny, sodovka, snítka máty, 

cukrový sirup, led

quiche vlastní výroby

s ementálem, pikantní rajčatovou
salsou a zakysanou smetanou

55,-

aktuální nabídka na doptání u obsluhy

bezová 


s kozím sýrem

mix čerstvé zeleniny s naší
domácí zálivkou

Tonic

Domácí Matcha

Salát

1l

jemně perlivý

(ne)kombinuj: pomeranč, jablko,
mrkev, zázvor

klasik

Čokoška

velký


29,-

Chuťovky

55,-

0,33 l

K salátům podáváme náš domácí žitný chléb.

ementál

50 g

32,-

Mont Noris

50 g

35,-

gouda

50 g

45,-

Německo

sýr s modrou plísní, Německo

12 měsíců zralá, Nizozemsko

kozí sýr
Španělsko

- s ušlechtilou plísní

50 g

- zrání 2 měsíce

50 g

49,49,-

Le Révidoux (čti l revidů)

50 g

35,-

sýr s bílou ušlechtilou plísní, Francie

Ze sýrů a uzenin rádi připravíme
obložené talíře včetně pečiva.

Seznam alergenů je k dostání u obsluhy.

Přílohy

doppio

ristretto / lungo / americano / macchiato

jemně perlivý / neperlivý

Uzeniny

45,-

Rajec
malý 


Sýry

espresso

N eal k o

Káva

Všechny druhy kávy na bázi espressa rádi
připravíme i bez kofeinu. Naši kávu a čaj si také
můžeš vzít domů, řekni si obsluze nebo se mrkni
vpředu u vinotéky na balenou kávu. Základní
baristické pomůcky na doma pro přípravu kávy
najdeš na tom samém místě.

olivy

košík pečiva

náš žitný chléb, bagetka

25,-

mistička olivového oleje

15,-

domácí vinný džem

35,-

doporučujeme k sýrům

115,-

hladová snídaně

155,-

míchaná vejce

99,-

tři vejce, salát, máslo,
náš žitný chléb, bageta

- s cibulkou

- se šunkou

115,-

omeleta

99,-

tři vejce, salát, máslo, náš
žitný chléb, bageta

- s hráškem a ementálem
- s chorizem
- s kozím sýrem a sušenými
rajčaty

135,135,145,-

tři vejce do skla

99,-

tři vejce naměkko, salát, máslo, 

náš žitný chléb, bageta

hemenex

dvě vejce, pečená šunka, salát, máslo, náš
žitný chléb, bageta

párek s chlebem a hořčicí
z biofarmy Statek Dolní Oldřiš

obložený chléb

čerstvý sýr, zelenina, bylinky, chléb

99,-

105,89,-

, 5l
horký italský vaječný likér se šlehačkou

69,-

kozí sýr

155,-

Aperol spritz

T

B

ahlep

S

tradiční horký nápoj z mléka a
směsi ze vstavače mužského

ombardino

,25 l

0 25

00

105,-

Prosecco, Aperol, soda, pomeranč, led

Hugo spritz

95,-

Prosecco, bezinkový sirup, soda, 


máta, citron, led

Cassis spritz

105,-

Prosecco, likér z černého rybízu, 


soda, maliny, led

Gin tonic

od 129,-

gin, tonic, citron, led

Mimosa

75,-

Prosecco, pomerančový džus, 


Ron Atlantico Platino

36,- / 69,-

Ron Atlantico Reserva

52,- / 99,-

Ron Atlantico 

Gran Reserva

61,- / 119,-

Rumy

eplé nápoje

49,-

135,-

Pokud máš alergii na lepek, tak si řekni o
náš bezlepkový chleba plný semínek. Je tam
příplatek 15 Kč, protože suroviny jsou
výrazně dražší.

52,-

,15 l

chorizo

A od kdy do kdy máš přijít? No přeci až vstaneš...
Každou sobotu pro Tebe připravujeme a
vymýšlíme speciální brunche, protože sami
milujeme pomalé, klidné a bohaté víkendové
snídaně, takže vždy vymyslíme nějakou
specialitku i pro Tebe. Co pro Tebe chystáme na
sobotu, se vždy dozvíš den předem v pátek na
webu nebo našich sociálních sítích. Budeme se na
Tebe těšit, Bumbrlíčku. ;)

l

0

0

bílé / červené

135,-

Tak pomalé ráno jsi ještě neměl. “Ráno”, kdy
jediné co Tě táhne z postele, je výborná
snídaně, osvěžující drink a impozantní káva
vonící po oříškách a čokoládě. Ty jenom vstaneš
ze svého zahřátého pelíšku a my se o vše
postaráme. Žádné gumové rohlíky! Dostaneš
snídani připravenou s láskou a náš čerstvý
domácí chlebík. Možná to bude jen pokračování
Tvé včerejší párty, tak co si k tomu dát ještě
mimosu? Zaručujeme, že následující jídlo, ať je
to oběd nebo večeře, bude za hodně hodně
dlouho. Nadlábneš se jako královna (král).

,

0 38

52,-

l

pečená šunka

čerstvý sýr, kozí sýr, brusinky, rukola

l

,

155,-

ementál, chorizo, cibulka, rajčatová
salsa, salát

,

0 38

45,-

45,65,-

losos

sýr brie, pečená šunka, sušená rajčata, salát

l

Dominikánská rep.

15letý, Dominikánská rep.

25letý, Dominikánská rep.

Jack Daniels Honey

39,- / 75,39,- / 75,-

Port Charlotte


87,- / 170,-

Cognac
Vodka Flagship Rusko
Gin Malfy Rose Itálie
Gin Malfy Originale

52,- / 99,-

D e st i l áty

granola

míchaná vejce, pečená šunka, ementál,
salát, máslo, náš žitný chléb, bageta

135,-

čerstvý sýr, sýr brie, sušená rajčata, rukola

čaj z čerstvé máty
čaj z čerstvého zázvoru
svařený mošt
svařené víno

,

0 38

Jack Daniels

single malt whisky

Itálie

22,- / 42,42,- / 79,-

42,- / 79,-

pomeranč, led

, 2l

Žufánek

00

/

slivovice
ořechovka
kontušovka
višňovka
meruňkovice
hruškovice
OMG (gin)

42,32,36,26,42,42,46,-

/
/
/
/
/
/
/

,

0 04

l

79,-

59,69,49,79,79,89,-

Primátor 11° čepované

Pi v o

115,-

domácí granola, jogurt, ovocný salát, med

brie

mozzarella, sušená šunka, rajče, rukola

čerstvý sýr, uzený losos, citrónová
šťáva, rukola

kynuté lívance

jablečné pyré se skořicí, zakysaná
smetana, slaný karamel

145,-

ovocný - Indiánské léto

zelený - Green Fog

černý - Ceylon Nuwara Eliya

bylinkový - heřmánek

D rin ky

149,-

sušená šunka

sypané čaje

P á l en ky

145,-

- s volským okem

- s opečenou sušenou šunkou

ztracené vejce, bylinkovo citronový čerstvý sýr (bezlepkové)

135,-

mozzarella

mozzarella, rajče, pesto, rukola

avokádo, čerstvý sýr, bylinky,salát, náš žitný chléb

hráškové lívance

Piadine

avokádový chléb

Domácí italská pšeničná chlebová placka
podávaná se salátem s naší zálivkou a plněná
čím si vyberete :)

Brunch

P o ce lý den na bízím e

V naší milé kavárně vaříme, pečeme a smažíme 

z farmářských surovin a výrobků. Vajíčka máme
od slepic chovaných na volné pastvě, která mají
zvýšený obsah vitamínů, karotenoidů a omega-3
mastných kyselin (Vajíčka Z_louky).

Chříč láhev

různé druhy

Primátor Nealko láhev

Cider Bubák láhev

,5 l
0, 3 l

47,37,-

,7 5 l

85,-

,5 l

35,59,-

0

0

0

,

0 33

l

suché, zemské

Chardonnay
suché, zemské

Muškát moravský
suché, zemské

Veltlínské zelené
suché, kabinet

Ryzlink vlašský
suché, kabinet

36,-

0,1 l

Riesling

49,-

suché

Sauvignon

36,42,-

červená vína

0,1 l

Cuvée Bernety

49,-

Zweigeltrebe rosé

32,-

suché, zemské

červená vína

0,1 l

Cabernet Moravia

30,-

suché, zemské

Baláž

0,1 l

Grüner Veltliner

30,-

Sylvánské zelené

49,-

suché, Rakousko

Hibernal

suché, pozdní sběr

Solaris

polosladké, výběr z hroznů

kohoutková voda
0,1 l

bílá vína

suché, pozdní sběr

Cabernet Sauvignon + Merlot, suché

42,-

růžová vína

49,-

suché

ve vinařské obci Dolní Dunajovice v
mikulovské vinařské podoblasti. Všeobecně se
snaží ve vinicích chovat co nejšetrněji a
minimalizovat veškeré chemické, ale i technické
zákroky. Jejich záměrem je totiž produkce
co nejpřirozenějšího vína. Spolu s vinařstvím
Kadrnka a dalšími vinaři patří do spolku vinařů
Dunajovské kopce.

1l
0,3 l

49,-

55,-

červená vína

0,1 l

Nativa

49,-

Merlot

30,-

suché, pozdní sběr
suché, Španělsko

Další vína nabízíme po celých lahvích
ke stolu, či s sebou. Celou nabídku

najdete v přední části kavárny ve
vinotéce, popřípadě se zeptej obsluhy (i
když vypadá, že nemá čas). 

Něco může být jen v chladící vinotéce.
Celé sudy nemáme :(

Rádi pomůžeme s výběrem.

červená vína

0,1 l

Protocolo

38,-

Codice

42,-

červená vína

0,1 l

Primitivo

42,-

šumivá vína

0,1 l

Prosecco

42,-

Tempranillo, suché
Tempranillo, suché

suché

Glera, suché

20,10,-

Na tomto místě nabízíme dočasně
otevřená vína, která prodáváme jinak
jen po lahvích. Vypadá to však, že teď
tu nic nemáme, a tak se mrkni na naši
stálou nabídku.

Šp an ěl sko

32,-

bílá vína

Sídlí

It á lie

Müller Thurgau

Malé rodinné vinařství ze Starého Poddvorova,
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 často v
dubových sudech.

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

F ran c ie

0,1 l

Krásná Hora

bílá vína

A k tu á l n ě o tevře no

Kosík

Rodina Kosíků vysadila svou první vinici před více
jak sto lety. Vinařství vychází právě z těchto
rodiných tradic. V součastnosti obhospodařují
vinice na 34 ha. Vinařství posldních několik let
zcela vyřadilo herbicidy ze svého repertoáru
Specialitou jsou PIWI odrůdy červené i bílé.

fortifikovaná vína

0,05 l

Banyuls

38,-

Banyuls Grand Cru

48,-

