Vítá vás Čajírna & Kafírna
Čajírna & Kafírna působí na českobudějovické čajovnické scéně již od roku
2001. V minulosti byla čajovna spojována s ulicí U Tří lvů. Od roku 2012 se
nacházíme na nové adrese - Hradební 32. Naším cílem je nabídnout Vám
přátelskou atmosféru a klidné prostředí pro setkávání s Vašimi přáteli.
Zároveň Vám chceme dopřát nejvyšší kvalitu z čajového, kávového
i dýmkařského světa. To vše ku spokojenosti Vás, našich hostů.
V naší stálé nabídce naleznete mnoho druhů čaje ze všech koutů světa,
několik variant arabské pochoutky - sahlepu, výběrovou čerstvě praženou
kávu a v neposlední řadě skvělé vodní dýmky s velkým výběrem příchutí
tabáku nebo beznikotinových alternativ. Pravidelně pro Vás připravujeme
speciální sezónní nabídky, které obsahují čerstvé čaje, novou kávu
a netradiční nápoje.
Pokud si chcete svůj oblíbený čaj dopřát i mimo Čajírnu & Kafírnu, můžete si
jej zakoupit v našem obchůdku. Kuřáci vodních dýmek zde naleznou širokou
nabídku tabáků, vodních dýmek a jejich příslušenství.
Doufáme, že si svou návštěvu v Čajírně & Kafírně užijete a budete se k nám
rádi vracet. Jsme tu pro Vás.

NEJSME JEN ČAJOVNA

www.cajirnakafirna.cz
/cajirnakafirna
/cajirnaakafirna
+420 773 233 544

Pohodová atmosféra
Budeme rádi, když se v Čajírně & Kafírně budete cítit jako doma. Někteří
hosté si chtějí vychutnat svůj šálek čaje nebo kávy v klidu, prosíme Vás,
abyste byli ohleduplní vůči ostatním návštěvníkům a nechovali se příliš
hlučně.

Zábava
Pro zpříjemnění chvil je Vám plně k dispozici kolekce stolních her
a knihovna plná beletrie, časopisů a literatury o čaji nebo kávě. Pokud
potřebujete dobít svůj telefon nebo notebook, neváhejte využít elektrické
zásuvky nacházející se u každého místa k sezení. Také se můžete připojit na
naši free Wi-Fi, která je přístupná pod heslem cajirna32.

7. dýmka zdarma
Máte v oblibě vodní dýmky? Za každou, kterou si u nás dáte, obdržíte razítko
na kartičku a tu 7. pak dostanete bezplatně. Pokud nasbíráte 6 razítek
a budete chtít uplatnit svůj nárok na dýmku zdarma, prosíme, informujte
obsluhu při objednávce. Pokud budete chtít uplatnit tuto akci na vodní
dýmky Silver nebo Gold, uhradíte pouze cenový rozdíl oproti dýmce Klasik.

ISIC
Jste držitelem platné studentské karty? Ukažte nám ji před začátkem
placení a dostanete slevu 5% na Vámi zkonzumované nápoje. Po vytištění
účtenky již není možné, z důvodu evidence tržeb, slevu započítat.

Rezervace
Chcete mít jistotu, že se budete moci usadit na svém oblíbeném místě?
Využijte možnost rezervace na telefonním čísle 773 233 544. Stačí odeslat
SMS obsahující Vaše jméno, počet osob, datum a čas Vaší návštěvy.

Poslední objednávky
Byly bychom rádi, abyste si posezení v Čajírně & Kafírně vychutnali v náležité
pohodě a bez spěchu. Abychom Vám toto mohli zaručit, přijímáme poslední
objednávky na vodní dýmky ve 21:00, na nápoje a ostatní pochoutky
ve 21:30.

Servírování čajů
Chceme Vám nabízet to nejlepší z čajového světa. Abyste si mohli vychutnat
plný chuťový potenciál, vyžaduje každý čaj specifický postup přípravy.
Z tohoto důvodu se liší způsob jejich servírování.
Jednonálevové čaje (zpravidla se jedná o černé, černé ovoněné a ovocné) je
možné díky jejich zpracování připravit pouze jednou. Poskytují dostatečně
lahodný nálev, který oceníte zejména, když se chcete rychle občerstvit
a dopřát si kvalitní čaj. Tyto čaje podáváme do konvičky o objemu cca 0,5 l,
ke které dáváme nejvýše dva šálky. Na požádání Vám čaj připravíme také do
menší konvičky (cca 0,3 l).
Vícenálevové čaje umožňují, díky své vyšší kvalitě, opakovanou přípravu
nápoje z jedné porce lístků. Tyto čaje zároveň postupně odkrývají své aroma
a chuťovou rozmanitost. Abyste si mohli tyto čaje plně vychutnat,
podáváme je ve stylu Gong-fu ve skleněné konvičce nebo gaiwanu. Naše
obsluha Vás poučí o přípravě čaje a Vy si pak jednotlivé nálevy připravíte
sami. Skleněnou konvičku nebo gaiwan Vám nabídneme v provedení
s 1 litrem horké vody, nebo na požádání v menším (polovičním) provedení.
Nechcete-li si čaj připravovat sami, na přání Vám jej rádi připravíme
do konvičky o objemu cca 0,5 l nebo do menší konvičky (cca 0,3 l), ke kterým
dáváme nejvýše dva šálky.
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Zelené čaje
Při výrobě zelených čajů se nechají lístky čajovníku nejdříve zavadnout, následně
jsou zahřáty na pánvi, čímž jsou odstraněny některé enzymy a nedojde tedy
k procesu oxidace. Žlutozelené lístky bez jakýchkoli chemických změn jsou pak
svinovány a sušeny. Tyto čaje jsou typické svou svěží a jemnou chutí.
Vícenálevové čaje podáváme ve stylu Gong-fu ve skleněné konvičce nebo
gaiwanu. Vy si pak jednotlivé nálevy připravujete sami. Skleněnou konvičku
i gaiwan Vám nabídneme v provedení s 1 litrem horké vody, nebo na požádání
v menším (polovičním) provedení. Na přání Vám čaj rádi připravíme na dva nálevy
do větší (cca 0,5 l) nebo menší (cca 0,3 l) konvičky.
Jednonálevové čaje podáváme do konvičky o objemu cca 0,5 l, ke které dáváme
nejvýše dva šálky. Na požádání Vám čaj připravíme do menší konvičky (cca 0,3 l).

/

Perlový čaj (Gunpowder, Zhu cha)

69 Kč / 85 Kč

Lístky jsou svinovány do malých kuliček, tyto pak připomínají
zrnka střelného prachu. Čaj si tak déle uchovává svou
podmanivou chuť. Jedná se o vyšší sortu jednonálevového čaje
určeného pro běžné pití.

Dračí studna (Lung ching)

95 Kč / 115 Kč
Nejproslulejší čínský čaj, který je oslavován v próze i poezii.
Znalci oceňují jeho čtyři výjimečné rysy: vyváženou chuť, zelenou
barvu, příjemnou vůni a krásný tvar. Jedná se o vícenálevový čaj
svěží, aromatické chuti.
95 Kč / 115 Kč
Výjimečný čaj jemné chuti a překvapujících účinků, jehož
charakter se rozvíjí s každým dalším nálevem. Vícenálevový čaj
s výraznou vůní a světle zeleným nálevem. Lístky jsou lisovány do
tvaru malých perliček, které se postupně s dalšími nálevy
rozvinují.

Dračí oči (Tai mu long zhu)

99 Kč / 119 Kč
Čaj pocházející z ostrovní plantáže Su-čou na březích jezera Tchaj
v Číně. Mezi čajovníky jsou vysázené broskvoně, švestky,
meruňky a mandarinkovníky, které kvetou právě v době, kdy jsou
rozvíjející se čajové lístky mladé a nejlépe vstřebávají vůni květů.
Tento vícenálevový čaj má nezaměnitelnou vůni a svěží chuť.
-8-

Modrozelené spirálky jara (Bi lo chung)

/

Šum motýlích křídel (Che thai nguyen thom ngon)

75 Kč / 95 Kč

Znamenitý vietnamský zelený čaj, vhodný pro celodenní
popíjení. Z větších šedozelených lístků pravidelného tvaru, jež
vydávají lehce nasládlou vůni, se připravuje světle zelený nálev.
Chuť tohoto vícenálevového čaje je příjemně chladivá, svou
lehkostí připomínající motýlí let.

Jasmínový čaj (Moli hua Cha Que she Jian)

75 Kč / 95 Kč

V doslovném překladu “Špička vrabčího jazýčku”. Jedná se
o příjemně aromatický vícenálevový čaj vysoké kvality, který je
ovoněn čerstvě natrhanými květy arabského jasmínu. Nálev má
harmonicky vyváženou jasmínově sladkou chut, kterou si
udržuje i po opakovaném zalití.

Meng ding

85 Kč / 105 Kč
Nejslavnější čaj z hory Meng-ting. Podle tamního specifického
podnebí se mu přezdívá čaj “mraku a mlhy”. Díky jeho delikátní
chuti ho v minulosti čínští císaři posílali jako honosný dar
ostatním panovníkům, se kterými chtěli navázat obchodní styky.
Meng ding je vícenálevový čaj, má výrazně svěží, trávově
nasládlou vůni a dlouhodoznívající sladkou koncovku.
99 Kč / 109 Kč
Nejznámější čaj z japonských ostrovů. Tvoří úctyhodných 80%
celkové tamní produkce. Výtečná kvalita a svěží chuť, která Vás
dostatečně probudí do nového dne. Uhrančivě smaragdově
zelený nálev intenzivní chuti s bylinnými tóny vám připomene
léto strávené u moře. Vícenálevová Sencha je vhodná k popíjení
zejména při slavnostních příležitostech.

Sencha Kyoto

89 Kč / 109 Kč
Tento nevšední vícenálevový čaj se vyrábí smísením čaje Bancha
a pražené rýže. Její prudce opražené zrnka dodávají nápoji
výrazné, mírně ořechové aroma. V Japonsku patří mezi
nejoblíbenější nápoje podávané k jídlu - příjemně podtrhuje chuť
samotného pokrmu a následně napomáhá jeho trávení.

Genmaicha Kyoto
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Bílé čaje
Tyto čaje obsahují výrazné množství ochmýřených, dosud nerozvinutých pupenů
spojených s několika nedorostlými lístky. Po nasbírání se lístky nechají zavadnout
a v průběhu pozvolného sušení dochází k lehké oxidaci. Lístky se nezavinují ani
netvarují. V minulosti byly tyto čaje, pro svou vzácnost, označovány jako čaj císařů.
Vícenálevové čaje podáváme ve stylu Gong-fu ve skleněné konvičce nebo
gaiwanu. Vy si pak jednotlivé nálevy připravujete sami. Skleněnou konvičku
i gaiwan Vám nabídneme v provedení s 1 litrem horké vody, nebo na požádání
v menším (polovičním) provedení. Na přání Vám čaj rádi připravíme na dva nálevy
do větší (cca 0,5 l) nebo menší (cca 0,3 l) konvičky, ke které podáváme nejvýše dva
šálky.

/

75 Kč / 95 Kč
Bílá pivoňka (Pai mu tan)
Vzácný vícenálevový bílý čaj se připravuje z velmi malých
pupenů a listů sbíraných těsně před rozvinutím na začátku jara.
Po usušení pupeny vypadají jako drobné bílé kvítky. Obsahuje
velké množství tipsů.
85 Kč / 105 Kč
Jeden z nejznámějších vícenálevových bílých čajů pocházející
z oblasti Fujian, jenž patří mezi nejslavnější čínské čaje vůbec. Čaj
je složen výhradně z vrchních tipsových lístků čajovníku. Listy
mají stříbřitou barvu a jsou lehce ochmýřené. Znalci z celého
světa je ceněn pro svou lahodnou chuť s příjemnými ovocnými
tóny a lehkou vůní tropického ovoce.

Stříbrné jehličky (Yin Zhen)

-10-

Polozelené čaje
Tento typ čaje, též zvaný oolong, je částečně oxidovaný čaj. Sběr lístků probíhá
v okamžiku jejich plné zralosti, aby měl nálev pověstnou vyváženou chuť. Lístky se
nechávají zavadnout na přímém slunci. Pak jsou přetřásány v bambusových
válcích tak dlouho, než začnou hnědnout. Oxidace zasahuje pouze okraje čajových
lístků, pak je přerušena sušením. To probíhá za vyšších teplot, což se někdy
projevuje až v „pečené“ chuti.
Vícenálevové čaje podáváme ve stylu Gong-fu ve skleněné konvičce nebo
gaiwanu. Na požádání Vám čaj rádi připravíme na dva nálevy do větší (cca 0,5 l)
nebo menší (cca 0,3 l) konvičky.
Jednonálevové čaje podáváme do konvičky o objemu cca 0,5 l, ke které dáváme
nejvýše dva šálky. Na požádání Vám čaj připravíme do menší konvičky (cca 0,3 l).

/

Černý drak (Wu long)

69 Kč / 85 Kč

Tento jednonálevový čaj byl ve světě tolik oblíbený, že se jeho
jméno začalo používat k označení všech polozelených čajů. Na
základě přepisu do angličtiny vzniklo pojmenování oolong. Nálev,
který má typicky světlehnědou barvu, je bohaté a plné chuti.
Černý drak vydává lehké aroma vzácného dřeva a svou vůní
připomíná čerstvě upečený chléb.
85 Kč / 105 Kč
Výtečný vícenálevový tchajwanský oolong květově sladké chuti
s jemnými vanilkově mléčnými až máslovými tóny. Kombinace
tohoto aroma s přirozenou svěží vůní čaje vytváří úžasný zážitek
pro vaše smysly.

Mléčný oolong (Nai Xian Ginshan)

109 Kč/129 Kč
Lehce oxidovaný, do malých ulitek svinutý čaj, plné chuti
se svěžím květinovým nádechem. Vynikající vícenálevový čaj
pro podvečerní popíjení evokuje pocit radosti.

Zamrzlý vrcholek (Dung ti)

85 Kč / 105 Kč
Nejslavnější čínský vícenálevový oolong pojmenovaný podle
krásné a milosrdné bohyně Kuan-jin. Tento druh čaje nejvyšší
kvality roste vysoko v horách, kde se k jeho sběru používají
speciálně cvičené opice. Připravený nálev má intenzivně
nasládlou květinovou chuť, která dlouho odeznívá na jazyku a Vy
si ji tak můžete plně užít.
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Železná bohyně milosrdenství (Tie Guanyin)

Černé čaje
U těchto čajů proběhl proces úplné oxidace. Po natrhání a třídění jsou lístky
v tenkých vrstvách rozprostřeny na sušící plátna rozložená na čerstvém vzduchu.
Po několika hodinách listy zavadnou, změknou a jsou svinovány nebo rozlámány.
Poté dochází k oxidaci a následnému sušení. Čaje se vyznačují výraznější chutí.
Podáváme je do konvičky o objemu cca 0,5 l, ke které dáváme nejvýše dva šálky.
Na požádání Vám čaj připravíme také do menší konvičky (cca 0,3 l).

/
75 Kč / 89 Kč

Keemun
Pevné černé lístky poskytují bohatý červeno-hnědý nálev
s bohatými a výraznými chuťovými tóny medu. Podle západních
odborníku Keemun patří spolu s Darjeelingem a Ceylonským
čajem mezi nejvíce aromatické čaje světa.

Yunnan

69 Kč / 85 Kč

Tradice produkce tohoto vyhlášeného čaje trvá již přes 1700 let.
Nálev má sytě karmínovou barvu, říznou až kořeněnou chuť
s vůní sušených švestek.

Tarry Lapsang

69 Kč / 85 Kč

Lístky tohoto čaje se suší nad ohněm z borového, cedrového nebo
cypřišového dřeva a propůjčují mu tak své aroma. Nálev je
tmavočervené barvy s nezaměnitelnou chutí. Dle pověsti se jedná
o nejoblíbenější čaj Sherlocka Holmese. Na požádání podáváme,
za příplatek 15 Kč, s uzenými mandlemi.
79 Kč / 95 Kč

Nepál
Čaj z jižních svahů Himálaje s výrazným muškátovým aroma
a nezaměnitelným vysokohorským charakterem. Sklízí se
čtyřikrát do roka a díky tomu má široké spektrum chuti od
příjemně svěží květinové až po sladce ovocnou.

Assam Dhelakat

69 Kč / 85 Kč

Čaj pocházející z nejrozsáhlejší čajové plantáže v Indii. Na jeho
celosvětovém rozšíření měla vliv Britská koloniální politika,
která se zásadně podílela na počátku jeho pěstování. Karmínově
rudý v nálevu, hutné podmanivé chuti. Doporučujeme pro
osamělé pijáky silného čaje.
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/

Darjeeling

79 Kč / 95 Kč

Tradiční kvalita, nezaměnitelná chuť, to jsou přednosti čaje
pěstovaného v horských podmínkách oblasti Darjeeling. Tento
věhlasný nápoj je považován za šampaňské mezi čaji. Sklízí se
čtyřikrát do roka a díky tomu má široké spektrum chuti od
příjemně svěží květinové až po hutně ovocnou.

Rize

75 Kč / 89 Kč

Tímto silným aromatickým černým tureckým čajem se tradičně
hostí návštěvy či se popíjí při rozpravě s přáteli. Rize má
průzračně mahagonovou barvu a výraznou chuť. Popíjí se silně
slazené.
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Černé ovoněné čaje
Pro výrobu černých ovoněných čajů jsou použity kvalitní čaje, které jsou
promíchány s květy, plody nebo vonnými esencemi a tím získávají požadované
aroma. Chuť černého čaje tak získává nový rozměr. Podáváme do konvičky (0,5 l),
ke které dáváme nejvýše dva šálky. Na požádání Vám čaj připravíme také do menší
konvičky (cca 0,3 l).

/

69 Kč / 85 Kč

Earl Grey
Doplněný výraznou chutí bergamotové silice. Je oblíbený
zejména ve Velké Británii, kde se popíjí nejen “o páté”.
Na požádání podáváme, za příplatek 10 Kč, s mlékem a cukrem.

Mandlový čaj (A: 8)

69 Kč / 85 Kč

Černý čaj s výrazným mandlovým aroma připomínající chuť
marcipánu.
69 Kč / 85 Kč

Kokosový čaj (A: 8)
Na požádání podáváme, za příplatek 15 Kč, s jemnými plátky
kokosu.

Litchi

69 Kč / 85 Kč

Čaj ovoněný lahodnou esencí ovocných plodů Litchi chinensis,
díky níž získává lehce hořko sladkou dochuť, která pomalu
odeznívá.
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Dodatečně fermentované čaje
Tento specifický typ čaje pochází z čínské provincie Yunnan. Po prvotním opražení
na pánvi a usušení na přímém slunci je opětovně navlhčen a nechává se několik
dnů až měsíců dodatečně fermentovat. Čaj stářím získává na jemnější chuti
a kvalitě. Nejdéle zrající Pu ehr měl úctyhodných sto let. V tomto typu čaje byla
navíc objevena přírodní antibiotika, takže jeho pití má blahodárný vliv na lidské
zdraví.
Vícenálevové čaje podáváme ve stylu Gong-fu ve skleněné konvičce nebo
gaiwanu. Vy si pak jednotlivé nálevy připravujete sami. Skleněnou konvičku
i gaiwan Vám nabídneme v provedení s 1 litrem horké vody, nebo na požádání
v menším (polovičním) provedení. Na přání Vám čaj rádi připravíme na dva nálevy
do větší (cca 0,5 l) nebo menší (cca 0,3 l) konvičky.
Jednonálevové čaje podáváme do konvičky (cca 0,5 l), ke které dáváme nejvýše
dva šálky. Na požádání Vám čaj připravíme také do menší konvičky (cca 0,3 l).

/

Pu erh

69 Kč / 85 Kč

Čaj s vůní buddhistických klášterů, podmanivě zemité chuti.
Používá se v tradiční čínské medicíně a je považován za všelék.
Znamenitě pomáhá především na odbourávání tuků a regeneraci
jaterních buněk.
89 Kč / 109 Kč
Představuje nejvyšší třídu čaje Pu erh, která v minulosti byla
určena výhradně pro císařský dvůr. Suchý list je tvořen pouze
svrchními tipsy, které nálevu dodávají jemnou a vyváženou chuť.
Tento tmavý vícenálevový pu ehr je produkován v omezeném
množství, jeho charakter a kvalitu lze označit za prvotřídní.

King of Pu erh

Zelený Pu erh

85 Kč / 105 Kč
Označovaný jako “Sheng” patří mezi nejstarší typy vyráběného
čaje. Tradičně je lisován do cihliček nebo koláčů, přezdívaných
ptačí hnízda. Ty se v minulosti používaly pro směnný obchod
a měly vysokou hodnotu. Tento vícenálevový čaj svou
znamenitou chuť nabývá postupným zráním v průběhu let. Na
rozdíl od tmavého pu ehru v sobě neobsahuje typickou zemitost.
Chuť je velmi jemná, lehce sladká s květinovými tóny, které cítíte
ještě dlouho po dopití.
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Čajové speciality
Podáváme do konvičky o objemu cca 0,5 l, ke které dáváme nejvýše dva šálky.
Na požádání Vám čaj připravíme také do menší konvičky (cca 0,3 l).

/

75 Kč / 90 Kč

Pouštní duna (Touareg)
Tento silně slazený zelený čaj, dochucený mátou, se typicky pije
v saharských oblastech. Není to pouze nápoj, slouží i jako symbol
pohostinnosti, úcty a přátelství. Tradičně se popíjí z malých
sklenic a také díky jim se mu mimo jiné přezdívá “berberská
whisky”. Touareg dodá energii a příjemně osvěží.

Vůně Kašmíru

69 Kč / 85 Kč

Směs namíchaná členy Spolku milců čaje. Ti se inspirovali
pestrostí dalekého východu a tamní obliby v popíjení kořeněných
čajů. Vůně Kašmíru je kombinací zelených, černých
a polozelených čajů okořeněných hřebíčkem, sušenými jablky
a pomerančovou kůrou. Tento nápoj je oblíbený zejména mezi
lidmi, kteří touží zcestovat celý svět.

Vzpomínka na Bombay (A: 7)

75 Kč / 90 Kč

Indický silný černý čaj assam ochucený čokoládou a mlékem,
který si můžete osladit třtinovým cukrem. Na požádání
podáváme, za příplatek 15 Kč, s medem.

Yogi (Masala Chai) (A: 7)

75 Kč / 90 Kč

Masala chai pochází z Indie a ve volném překladu znamená
“kořeněný čaj”. Svou celosvětovou oblibu získal v 70. letech díky
Yogi Bhajananovi, který v západních zemích vyučoval jógu
a ajurvédu a podle kterého je také označován. Yogi tvoří směs
černého čaje, mletého zázvoru, kardamomu, bílého pepře,
skořice a hřebíčku doplněná mlékem. Tento čaj má příjemné
uklidňující a přohřívající účinky. Nápoj si můžete osladit
třtinovým cukrem, nebo na požádání, za příplatek 15 Kč, medem.

Vzpomínka na Strahov

75 Kč / 90 Kč

Indický assam oslazený karamelem. Oblíbený nápoj
vysokoškolských studentů, který Vám pomůže k úspěšnému
pokoření zkouškového období.
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Maté
Nápoje připravované z jihoamerické byliny Cesmíny paraguayské patří bezesporu
k nejoblíbenějším jihoamerickým nápojům. Rostlina, která se pěstuje v nevelké
oblasti Paraguaye, Argentiny a Brazílie, je známá svými povzbuzujícími účinky a
obsahem velkého množství látek prospívajících lidskému organizmu. Nápoje
podáváme ve stylové nádobě (kalabase) s brčkem (bombilou).

69 Kč

Maté Rančo
Tradiční nápoj paraguayských indiánů připravený ze zelených
výhonků Maté. Nálev příjemně natrpklé chuti a kouřového aroma
Vás dokáže povzbudit na celý zbytek dlouhého dne. Na požádání
podáváme, za příplatek 15 Kč, s medem.

79 Kč

Maté Amigos
Dvojitá dávka Maté Ranča dochucená karamelem. Silně
povzbuzující nápoj, který Vás udrží v bdělém stavu, aniž byste si
povšimli, že již nastal další den. Tato doslazená varianta je
vhodná zejména, pokud jste nikdy neměli maté a chtěli byste ho
ochutnat.

Maté Salida del sol

69 Kč

Toto maté je dochuceno citrusovou trávou, která ho příjemně
rozvoní a chuťově zjemní. Je vhodné nejen při parných letních
dnech.

79 Kč

Maté Carnival
Nevšední směs praženého maté (zvané Pampero), kakaových
bobů, mandlí, květů chrpy, slunečnice, rooibosu a květů kaktusu.
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Ovocné a bylinné čaje
Čaje připravené ze směsí sušeného ovoce a bylin, které neobsahují kofein. Jsou
tedy vhodné také pro večerní popíjení. Podáváme do konvičky (cca 0,5 l), ke které
dáváme nejvýše dva šálky. Na požádání Vám čaj připravíme také do menší
konvičky (cca 0,3 l).

/

69 Kč / 85 Kč

Rooibos
Nápoj vyráběný z Čajovce kapského (Aspalathus linearis), který
se pěstuje v Jihoafrické republice. Tento “čaj” neobsahuje kofein,
je tedy vhodný ke konzumaci ve večerních hodinách, kdy vás svou
vůní a nasládlou koncovkou příjemně uvolní. Na požádání
podáváme, za příplatek 15 Kč, s medem a skořicí .

69 Kč / 85 Kč

Lesní plody
Směs obsahující kousky jablka, borůvek, šípků, bezinek, květy
ibišku, listy jahodníku a rybízového keře. Na požádání podáváme,
za příplatek 15 Kč, s medem.

69 Kč / 85 Kč

Čaj ke krbu (A: 8)
Směs obsahující rooibos, ibišek, kousky jablka, šípků, mandlí,
kořeněná skořicí a vanilkou. Na požádání podáváme, za příplatek
15 Kč, s medem.

Kapské slunce (A: 8)
Lahodný ovocný čaj evokující slunečnou a exotickou atmosféru
Kapského města. Obsahuje kvalitní směs sušeného ovoce
s kokosem a citrónovou trávou. Chutí nejvíce prostupuje nasládlý
ananas a svěží citrón.
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69 Kč / 85 Kč

Ledové čaje
Tyto osvěžující nápoje připravené z lahodného čaje a ledu Vás ochladí a příjemně
povzbudí v parných letních dnech. Servírujeme je ve sklenicích o objemu 0,3 l.

Ledový Touareg

75 Kč

Tento silně slazený zelený čaj, dochucený mátou, se typicky pije
v saharských oblastech. Touareg dodá energii a příjemně osvěží.

75 Kč

Ledový Jasmín
Čínský čaj vysoké kvality, který je ovoněný čerstvě natrhanými
květy arabského jasmínu. Má harmonicky vyváženou jasmínově
sladkou chuť.

Ledový Šum motýlích křídel

75 Kč

Znamenitý vietnamský zelený čaj, vhodný pro celodenní
popíjení. Chuť je příjemně chladivá, připomínající svou lehkostí
motýlí let.

69 Kč

Ledový Černý drak
Polozelený čaj, který vydává lehké aroma vzácného dřeva a svou
vůní připomíná čerstvě upečený chléb.

69 Kč

Ledový Kašmír
Kombinace zelených, černých a polozelených čajů okořeněná
hřebíčkem, sušenými jablky a pomerančovou kůrou. Kašmír je
oblíbený zejména mezi lidmi, kteří touží zcestovat celý svět.

Ledové Lesní plody

69 Kč

Ovocný čaj obsahující sušené kousky jablka, borůvek, šípků,
bezinek, květ ibišku, listy jahodníku a rybízového keře.

69 Kč

Ledové Salida del sol
Maté dochucené citrusovou trávou, která ho příjemně rozvoní
a chuťově zjemní. Podáváme ve stylové nádobě (kalabase)
s brčkem (bombilou).

69 Kč

Maté Terrere
Tradiční nápoj paraguayských indiánů připravený ze zelených
výhonků Maté. Nálev příjemně natrpklé chuti Vás dokáže
povzbudit na celý zbytek dlouhého dne. Podáváme ve stylové
nádobě (kalabase) s brčkem (bombilou).
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Káva
V Čajírně & Kafírně nabízíme čerstvě praženou kávu nejvyšší kvality
od osvědčených pražíren z České republiky. Pravidelně Vám přinášíme novou kávu
a Vy si společně s námi můžete vychutnat její jedinečnou chuť a aroma. Informace
o momentálně nabízené kávě Vám ráda poskytne obsluha.

Espresso
Jedná se o způsob přípravy kávy původem z Itálie. Roku 1884 si ho nechal
patentovat Angelo Moriondo. Od té doby byl stroj na přípravu espressa značně
inovován, ale princip samotné extrakce zůstává stále stejný.
Nápoj se získává z 7-9g mleté kávy. Extrakce probíhá ohřátou vodou (90°C) pod
tlakem 9 bar po dobu necelých 30 vteřin. Nápoj v sobě obsahuje příjemně nasládlé
tóny, s mírnou kyselostí a hutnou hořkostí. Na kávové hladině se vlivem způsobu
přípravy vytváří pěna lískooříškové barvy tzv. Créma.

Espresso (30 ml)

42 Kč

Lungo (60 ml)

42 Kč

Espresso doppio (60ml)

58 Kč

Moka konvička Bialetti
Tento kávovar, také známý jako tzv. Bialettka, vynalezl v roce 1933 Alfonso Bialetti.
Název Moka je odvozen od jemenského přístavu Mokha, který byl v 16.století
hlavním centrem obchodu s kávou. Moka konvička funguje na principu
rozpínavosti vody při zvyšování teploty. Vznikající vodní pára prostupuje
speciálním sítkem se 7g nebo 14g kávy a tím dochází k její extrakci. Tlak vody je
přibližně 1,5 baru. Chuť kávy je oproti espressu jemnější s lehkou pečenou
koncovkou. Z důvodu delší extrakce obsahuje káva více kofeinu než espresso.

Moka káva (50 ml)

49 Kč

Dvojitá moka káva (100 ml)

65 Kč
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Džezva
Nejstarší postup přípravy kávy pocházející z arabského světa. Používá se k němu
speciální měděná nádoba kónického tvaru tzv. džezva. Káva se přivede téměř k
bodu varu, kdy začne pěnit. Poté se na chvíli odstaví od zdroje tepla. Tento postup
se dvakrát zopakuje a až po té se servíruje. Vlivem delší extrakce obsahuje káva
vysoké množství kofeinu. Standartně se popijí velmi silně slazená a k výraznějšímu
dochucení se používá kardamom. Takto připravenou kávou se v arabském světě
hostí návštěvníci nebo se popíjí při dojednání podmínek obchodu.

Džezva klasická (50ml)

49 Kč

Džezva slazená (50 ml)

49 Kč

Džezva s kardamomem (50ml)

49 Kč

Džezva s kardamomem slazená (50ml)

49 Kč

Fair Trade
Fair Trade je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade
podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho
sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu
pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie
a Latinské Ameriky.

Fair Trade káva bez kofeinu

49 Kč

Jihoamerická rozpustná bezkofeinová káva s jemnou chutí je
ideální pro každý okamžik Vašeho dne.
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Kávové speciality
65 Kč

Madam Pompadour (A: 7)
Káva připravená v džezvě obsahuje 7 gramů kávy, čokoládu,
mléko, muškátový oříšek a skořici. Tato káva, pojmenovaná po
milence francouzského krále Ludvíka XV., Vás zahrne smyslnou
vůní a rozmazlí svou lahodnou chutí.

65 Kč

Javanská káva (A: 7)
Dvojité espresso se silnou dávkou kakaa. Podáváme zdobené
šlehačkou a skořicí. Tato káva je oblíbená zejména mezi
milovníky chuti kvalitní hořké čokolády.

65 Kč

Nugátová káva (A: 5, 7, 8)
Sladké pokušení pro všechny milovníky nugátu. Jedná se
o kombinaci dvojitého espressa, šlehačky a rozpuštěného
nugátu. Podáváme zdobené šlehačkou a čokoládou.

Bombajská káva (A: 7)

69 Kč

Tato káva Vám svou opojnou chutí připomene krásy daleké
Bombaye. Káva je připravená ze silného dvojitého espressa se
směsí koření, rumu a pomerančové kůry. Podáváme zdobené
šlehačkou a skořicí.
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Sahlep
Sahlep je nečajový nápoj složený z mletého kořene vstavače, mléka, cukru
a koření (vanilka, zázvor, skořice). Obyvateli zemí Blízkého východu
je považován za afrodisiakum. Nápoj podáváme ve sklenkách o objemu 0,15l.

Klasik (A: 7)

45 Kč

se skořicí

Kokosy na sněhu (A: 7, 8)

49 Kč

se strouhaným kokosem

Čoko (A: 7)

49 Kč

s kousky čokolády

Karamelos (A: 7)

49 Kč

s karamelizovaným cukrem

Banana (A: 7)

49 Kč

s kousky banánu

Prince of Egypt (A: 7, 11)

49 Kč

s vanilkovou chalvou

Ice (A: 7)

49 Kč

s vanilkovou zmrzlinou

Pistolník (A: 7,8)
s kousky pistácií

49 Kč
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Sahlepové speciality
Nápoj podáváme ve sklenkách o objemu 0,2 l.

La Bomba (A: 7, 8)

59 Kč

s kokosem, banánem a borůvkami

Slunce Alžíru (A: 3, 7)

65 Kč

s vaječným koňakem, šlehačkou a čokoládou

El Big (A: 5, 7, 8)

65 Kč

s ořechy, šlehačkou a čokoládou

Ledová královna (A: 7)

65 Kč

se zmrzlinou, javorovým sirupem, šlehačkou a čokoládou
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Horké nápoje
Medovina (0,16 l)

49 Kč

Kořeněná medovina z Velkých Bílovic vyrobená klasickou cestou,
bez chemických přísad. Podáváme s citronem.

Čokoláda mocných Aztéků (0,2 l) (A: 7, 8)

59 Kč

s chilli, zeleným pepřem a šlehačkou. Na požádání Vám rádi připravíme
také nepálivou variantu.

Horký zázvor (0,2 l)

45 Kč

Nápoj z čerstvého kořene zázvoru podáváme s medem a citronem.
Zaručený lék na podzimní rýmičku a návaly zimy.

Studené nápoje
Minerálka (0,3 l)

29 Kč

perlivá či neperlivá, rozlévaná

Džus (0,2 l)

35 Kč

jablko, pomeranč, multivitamín

Džus s vodou (0,5 l)

39 Kč

džus z nabídky (0,2 l) dolitý vodou

Zázvorové pivo (0,33 l)

49 Kč

nealkoholická zázvorová limonáda

Aloe Vera (0,3 l)

45 Kč

osvěžující nápoj s dužinou

Karafa vody s ledem a citrusy pro jednoho (0,5 l)

35 Kč

Karafa vody s ledem a citrusy pro dva (1 l)

49 Kč
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Doplňky k čaji
Med

15 Kč

Mléko (A: 7)

5 Kč

Rostlinné mléko (A: 6)

6 Kč

Pokrmy
Tousty slané
Holandské tousty (A: 1, 3, 7)

59 Kč

Léty ověřená kombinace šunky a sýru, která nikdy neomrzí.
Dva tousty podávané s mističkou kečupu a sweet chilli omáčky.

Sevillské tousty (A: 1, 3, 7, 11)

69 Kč

Dva tousty plněné španělskými olivami, zapečenými se šunkou
a sýrem a zasypané směsí koření. Podáváme s mističkou kečupu
a sweet chilli omáčky.

Sicilské tousty (A: 1, 3, 7)
Dva tousty plněné italskými sušenými rajčaty, zapečenými se
sýrem a posypané oreganem. Podáváme s mističkou kečupu
a sweet chilli omáčky.

75 Kč

Tousty sladké
Kubánské tousty (A: 1, 3, 5, 8)

59 Kč

Dva křupavé tousty potřené nutellou a prokládané kousky čerstvého
banánu. Ocení každý milovník sladkého.

Libanonské tousty (A: 1, 3, 5, 8, 11)

59 Kč

Dva rozpečené tousty plněné vanilkovou chalvou a směsí oříšků.
Netradiční avšak výborná kombinace.

Zajímají Vás alergeny obsažené v našem sortimentu?
Zeptejte se, rádi Vám tyto informace poskytneme.
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Pamlsky a pochutiny
Aktuální nabídka pochutin se mění, báječná chuť a vysoká kvalita zůstává stejná.
Vhodný doplněk k našim čajům a dýmkám. Cena uvedena za porci.

Cookies (A: 1, 6, 7, 8)

8 Kč

Loupaný kokos (A: 8)
Sladké keksíky (A: 1, 5, 6, 8, 11)

29 Kč

Oříšková směs (A: 5, 8)
Japonská směs (A: 1, 5, 6, 11)
Chalva libanonská (A: 11)
Arašídy ve wasabi (A: 5, 6)

35 Kč

Kešu (A: 8)
Pistácie (A: 8)
Uzené mandle (A: 8)
Brusinky v čokoládě (A: 7)
Mandle v čokoládě a skořici (A: 8)

39 Kč

Zajímají Vás alergeny obsažené v našem sortimentu?
Zeptejte se, rádi Vám tyto informace poskytneme.
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Vodní dýmka (Shisha, Hookah)
Vodní dýmka je doplňkem, proto je objednávka podmíněna objednávkou nápoje.

Klasik

179 Kč

V této variantě nabízíme dýmky značek Khalil Mamoon, které vychází
z tradičního konceptu arabských dýmek a mají střední odpor tahu.
Korunku připravujeme s Badchou. Na požádání je možno připravit korunku
s alobalovým závětřím. S těmito vodními dýmkami se můžete plně oddat ničím
nerušenému relaxu a hovoru s Vašimi přáteli.

Silver

199 Kč

Můžete si vybrat z designovaných dýmek značek Wookah, Nebulla nebo Marvin
smoke. Tyto moderně koncipované dýmky umocňují požitek z kouření. Jejich
kvalitní konstrukce umožňuje snadný tah. Vysoká kvalita použitých materiálů
zajišťuje čistou chuť vybraného tabáku.
Korunku Vám můžeme připravit s Badchou nebo s HMS (Heat management
system), který slouží k udržení tepla a rovnoměrnému prohřívání tabáku. Díky
HMS si užijete hutný dým a intenzivnější chuť tabáku. HMS doporučujeme
zkušeným kuřákům vodních dýmek. Na požádání je možno připravit korunku
s alobalovým závětřím.

Gold

249 Kč

Designovaná dýmka Wookah, Nebulla nebo Marvin smoke plná ledu, který
zaručí příjemně ledový kouř. Karafa je navíc doplněna ovocem, které osvěží
celkovou chuť tabáku a díky světelnému podsvícení se doslova roztančí při
každém Vašem potáhnutí z vodní dýmky.
Korunku Vám můžeme připravit s Badchou nebo s HMS (Heat management
system), který slouží k udržení tepla a rovnoměrnému prohřívání tabáku. Díky
HMS si užijete hutný dým a intenzivnější chuť tabáku. HMS doporučujeme
zkušeným kuřákům vodních dýmek. Na požádání je možno připravit korunku
s alobalovým závětřím.

Kombo
Vodní dýmka a konvice čaje o objemu 1,5 l. Dýmku si můžete vybrat z výše
uvedených kategorií a čaj z jednonálevových zelených, černých nebo ovocných
a bylinných. Doporučujeme pro větší skupiny. Podáváme nejvýše se 6 šálky.

Kombo Klasik
Kombo Silver
Kombo Gold

389 Kč
409 Kč
459 Kč
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