Nápoje a speciality
naší kavárny
Nabídneme Vám

kávu z vlastní kávové směsi.
Tvoří ji kvalitní odrůdy kávy arabika pocházející
z Brazílie, Kolumbie a Etiopie, které doplňuje kvalitní
indická robusta. V kávě převažuje hořké spektrum
chuti, kakao, oříšky, s velmi jemnou ovocnou chutí
bobulového ovoce. Výsledkem je silný vášnivý šálek
kávy s vyváženou chutí.

Vítáme Vás v kavárně Slunečnice
a věříme, že Vás naše nabídka kávy,
čajů, různých specialit a dalších nápojů
plně uspokojí.

100% Bio šťávy jsou vyráběny z organicky

Posláním naší kavárny je sloužit

pěstovaného ovoce a zeleniny, bez použití pesticidů
a chemických hnojiv. Bez genetické modifikace. Bez
chemických konzervantů, barviv, aromat a látek
zvýrazňujících chuť.

pacientům Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa
a jejich rodinným příslušníkům
k relaxaci a setkávání,

Mighty Leaf - ručně sbíraný čaj spolu

podpořit zaměstnávání lidí s různými

s lahodnými přírodními ingrediencemi, zabalen do čisté
bavlny a neběleného hedvábí, umí skvěle snoubit kvalitu
s neobyčejnými smyslovými prožitky.
Ráno nabízí osvěžující probuzení všech smyslů,
odpoledne chvíle zklidnění a večer uvolnění
unaveného těla i mysli.

typy zdravotního znevýhodnění
a zároveň více otevřít prostory hospice
pro myšlenku setkávání světů zdravých
a nemocných lidí.
Kavárna byla vybudována během

Čokoláda Zotter je v Bio a Fairtrade kvalitě,
všechny suroviny pocházejí od certifikovaných
Fairtrade a Bio producentů.
Třtinový cukr je z Paraguaye, kakao
pochází od malých pěstitelů z Brazílie, Bolívie,
Dominikánské republiky, Ekvádoru, Nikaraguy,
Panamy a Peru. Mléko je většinou z horských
farem v Tyrolsku.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Provozovatel:
Oblastní charita Rajhrad
Jiráskova 47
664 61 Rajhrad
05/2013

podzimu 2012 v rámci projektu
„Resocializace ohrožených skupin
v rámci ergoterapie“
za podpory společnosti DELIKOMAT
a Nadace ČEZ.

Nealkoholické nápoje

Káva

Domácí sluneční limonáda - karafa 56 Kč
- pohár
16 Kč
			

Ristretto

- limonáda dle sezonní nabídky, s bylinkami a ledem

0,33 l Mattoni Grand - jemně perlivá 18 Kč
0,33 l Aquila - neperlivá 		

18 Kč

0,5 l Limonáda ZON - různé příchutě 19 Kč

28 Kč

Espresso
Espresso Lungo

27 Kč

0,50 l Radegast Birell 		

25 Kč

- láhev, nealkoholické

Domácí rozlévaná vína

4 cl Becherovka

34 Kč

31 Kč

Čokoláda bílá

28 Kč

4 cl Vaječný likér

26 Kč

Kakao „Jeníček“ se šlehačkou

18 Kč

4 cl Griotka

26 Kč

20 Kč

Z naší kuchyneˇ

52 Kč

0,2 l - dle aktuální nabídky		26 Kč
0,2 l Vinný střik		

19 Kč

Caffé Slunečnice

Vinný střik „Slunečnice“		

41 Kč

bílý nebo červený - bezinkový sirup, citron, led

31 Kč
32 Kč
36 Kč

malé espresso s mlékem a mléčnou pěnou podávané ve skle

Caffé Macchiato

36 Kč

		lahodné osvěžení

ˇ
Caj
Mighty Leaf - různé druhy		

Řecký jogurt „Slunečnice“

malé espresso s mlékem a mléčnou pěnou

Latté Macchiato

10 cl Meruňka bitter

28 Kč

malé espresso

Cappuccino

46 Kč

- Bio a Fairtrade
- ručně vyrobená

Čokoláda „Josífek“

velké espresso

Espresso Doppio

Aperitiv, destiláty, likéry

29 Kč

malé espresso

Espresso podávané se smetanou

0,33 l Pilsner Urquell - láhev

Čokoláda Zotter

extra malé espresso

dvojitá dávka kávy - 14 g

Pivo

				

Horké nápoje

32 Kč

malé espresso s mléčnou pěnou

s domácím medem a ořechy

’
ˇ
100% Bio prírodní
štávy

Pohár „Slunečnice“

- bez přidání cukru !

naše extra velká specialita

• Jablko

0,25 l
29 Kč
• Hrozno bílé 				

Ledové Latté „Slunečnice“ s příchutí

47 Kč

• Hrozno bílé-černý bez

’
Chutovky
k vínu

Frappé - klasická řecká studená káva

42 Kč

• Mango-jablko

Různé druhy - jednotlivě
• Sýr • Olivy • Semínka		

37 Kč

Zalévaná káva „Turek“

MIX 3 druhů - dle Vašeho přání		

111 Kč

Meruňková jádra - Slaná • Chili

53 Kč

• Meruňka-jablko

s mlékem, ledem a cukrem - dle vašeho přání

59 Kč

čerstvé ovoce, zmrzlina, šlehačka

Ovocné šťávy
55 Kč

49 Kč

0,5 l
1l

59 Kč
118 Kč

Zapečený rohlík 		
se sezonním salátkem

59 Kč

- bageta, šunka, sýr, špek

24 Kč
Přejeme Vám dobrou chuť!

Dortíky, buchty, sladkosti, poháry
- dle Vaší chuti

Zeleninové šťávy

0,5 l

• Rajče • Mrkev • Červená řepa • Zelí • Míchaná zelenina

51 Kč

