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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 této adrese - Hradební 32. Naším cílem je nabídnout 
přátelskou atmosféru a klidné prostředí pro setkávání s 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 

/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 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 beze	 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 nabıźet to nejlepšı ́z čajového světa. Abyste si mohli vychutnat 
plný	 chuťový	 potenciál, vyžaduje každý čaj specifický postup přıṕravy. 
Z tohoto důvodu se lišı ́způsob jejich servıŕ ovánı.́

Jednonálevové	čaje (zpravidla se jedná o černé, černé ovoněné a ovocné) je 
možné dıḱy jejich zpracovánı ́připravit pouze jednou. Poskytujı ́dostatečně 
lahodný	 nálev, který ocenıt́e zejména, když se chcete rychle občerstvit 
a dopřát si kvalitnı ́čaj. Tyto čaje podáváme do	konvičky	o	objemu	cca	0,5	l, 
ke které dáváme nejvýše dva šálky. Na požádánı ́vám čaj připravıḿe také do 
menšı ́konvičky (cca 0,3 l). 

Vícenálevové	čaje umožňujı,́ dıḱy své vyššı ́kvalitě, opakovanou přıṕravu 
nápoje z jedné porce lıśtků. Tyto čaje zároveň postupně odkrývajı ́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 poučı ́o přıṕravě čaje a vy si pak jednotlivé nálevy připravíte	
sami. Skleněnou konvičku nebo gaiwan vám nabı́dneme v provedenı ́
s 1 litrem (nebo vıće) horké vody, nebo na	požádání v menšıḿ (polovičnıḿ) 
provedenı.́

Nechcete-li si čaj připravovat sami, na přánı́ vám jej rádi připravı́me 
do konvičky o objemu cca 0,5 l nebo do menšı ́konvičky (cca 0,3 l), ke kterým 
dáváme nejvýše dva šálky. 



Zelené	čaje........................................................................................................................str. 9
Modrozelené spirálky jara (Bi lo chung)  160 Kč / 210 Kč
Meng Ding  105 Kč / 140 Kč
Dračı ́studna (Lung ching)  145 Kč / 195 Kč
Dračı ́oči (Tai mu long zhu)  140 Kč / 185 Kč
Jasmıńový čaj (Moli hua Cha)  85 Kč / 115 Kč
Perlový čaj (Gunpowder, Zhu Cha)  80 Kč / 99 Kč
Sencha Kyoto  160 Kč / 215 Kč
Genmaicha Kyoto  115 Kč / 150 Kč
S�um motýlıćh křıd́el (Che xanh thai nguyen)  85 Kč / 115 Kč

Polozelené	čaje............................................................................................................str. 13
Zamrzlý vrcholek (Dung ti)  120 Kč / 160 Kč
Z� elezná bohyně milosrdenstvı ́(Tie Guanyin)  140 Kč / 185 Kč
Mléčný oolong (Nai Xian Ginshan)  125 Kč / 165 Kč
C�erný drak (Wu long)  80 Kč / 99 Kč

Bílé	čaje............................................................................................................................str. 15
Střıb́rné jehličky (Yin Zhen)  165 Kč / 220 Kč
Bıĺá pivoňka (Pai mu tan)  99 Kč / 130 Kč

Černé	čaje........................................................................................................................str. 16
Darjeeling  140 Kč / 185 Kč
Nepál   95 Kč / 125 Kč
Assam  75 Kč / 95 Kč
Yunnan (Zlaté jehličky, Jin Zhen) 135 Kč / 180 Kč
Keemun 85 Kč / 115 Kč
Tarry Lapsang  75 Kč / 95 Kč
Rize  95 Kč / 115 Kč

Černé	ovoněné	čaje....................................................................................................str. 18
Earl Grey  80 Kč / 99 Kč
Litchi  80 Kč / 99 Kč
Mandlový čaj  70 Kč / 85 Kč

Dodatečně	fermentované	čaje.............................................................................str. 19
Zelený Pu erh  120 Kč / 160 Kč
Pu erh  85 Kč / 105 Kč
King of Pu erh  110 Kč / 145 Kč

Ovocné	a	bylinné	čaje................................................................................................str. 20
Rooibos  80 Kč / 99 Kč
Kapské slunce  80 Kč / 99 Kč
C�aj ke krbu  75 Kč / 95 Kč
Lesnı ́plody  70 Kč / 90 Kč
Marocká máta (Nana)  70 Kč / 85 Kč



Maté...................................................................................................................................str. 21
Maté Rančo  115 Kč
Maté Amigos  170 Kč
Maté Salida del sol  90 Kč
Maté Carnival  110 Kč

Čajové	speciality.........................................................................................................str. 22
Vzpomıńka na Strahov  120 Kč / 150 Kč
Vzpomıńka na Bombay  99 Kč / 125 Kč
Pouštnı ́duna (Touareg)  80 Kč / 99 Kč
Vůně Kašmıŕu  85 Kč / 105 Kč
Masala Chai prohřıv́ajıćı ́ 130 Kč / 160 Kč
Masala Chai voňavý  115 Kč / 145 Kč

Ledové	čaje.....................................................................................................................str. 24
Ledový Touareg  85 Kč
Ledový Jasmıń  90 Kč
Ledový C�erný drak  90 Kč
Ledový Kašmıŕ  90 Kč
Ledový S�um motýlıćh křıd́el  90 Kč
Ledové Lesnı ́plody  80 Kč
Ledové Salida del sol  95 Kč
Maté Terrere  120 Kč

Studené	nápoje............................................................................................................str. 25
Domácı ́limoška  65 Kč
Zázvorové pivo  70 Kč
Aloe Vera  50 Kč
Karafa perlivé vody pro dva  65 Kč
Karafa neperlivé vody pro dva  60 Kč
Karafa perlivé vody pro jednoho  50 Kč
Karafa neperlivé vody pro jednoho  45 Kč

Horké	nápoje................................................................................................................str. 26
C�okoláda mocných Aztéků  95 Kč
Medovina  85 Kč
Horká limoška  60 Kč
Horký zázvor  70 Kč



Doplňky	k	čaji...............................................................................................................str. 26
Med  30 Kč
Karamel  20 Kč
Mléko  5 Kč
Kokosové mléko  10 Kč

Káva...................................................................................................................................str. 27
Filtrovaná káva (Hand Brew)  65 Kč
Filtrovaná káva na ledu  70 Kč
Džezva klasická  70 Kč
Džezva slazená  70 Kč
Džezva s kardamomem  75 Kč
Džezva s kardamomem slazená  75 Kč
Moka káva  65 Kč
Dvojitá moka káva  80 Kč

Kávové	speciality........................................................................................................str. 29
Madam Pompadour  90 Kč
Javanská káva  99 Kč
Nugátová káva  95 Kč
Bombajská káva  115 Kč
Irská káva  125 Kč

Sahlep...............................................................................................................................str. 30
Klasik  55 Kč
Čoko  55 Kč
Kokosy na sněhu  55 Kč
Karamelos  75 Kč
Banana  60 Kč
Prince of Egypt  60 Kč
Pistolník  65 Kč
Ice  70 Kč

Sahlepové	speciality.................................................................................................str. 31
La Bomba  75 Kč
El Big  85 Kč
Slunce Alžíru  90 Kč
Ledová královna  99 Kč

Tousty...............................................................................................................................str. 32 
Holandské tousty  95 Kč
Sevillské tousty  115 Kč
Sicilské tousty  130 Kč
Tousty s mozzarelou a pestem  130 Kč
Kubánské tousty  85 Kč
Libanonské tousty  80 Kč



Kus	kus.............................................................................................................................str. 33
Kyperský kus kus  165 Kč
Balkánský kus kus  125 Kč

Pamlsky	a	pochutiny.................................................................................................str. 34
Baklava  50 Kč
Cookies  15 Kč
Mandle v čokoládě a skořici		50 Kč
Brusinky v čokoládě  60 Kč
Pistácie  45 Kč
Kešu  45 Kč
Uzené mandle  40 Kč
Japonská směs  40 Kč
Chalva libanonská  40 Kč
Arašıd́y ve wasabi  30 Kč
Kokosové plátky  20 Kč

Sušené	maso	-	Standovo	jerky..............................................................................str. 34
Hovězı ́roastbeef  75 Kč
Vepřové klasik		69 Kč
Vepřové s chilli 	69 Kč

Vodní	dýmka..................................................................................................................str.35
Klasik  249 Kč  (průměrná	cena	dýmky	při	uplatnění	7.	dýmky	zdarma	214	Kč)
Silver  279 Kč   (průměrná	cena	dýmky	při	uplatnění	7.	dýmky	zdarma	244	Kč)
Gold   333 Kč    (průměrná	cena	dýmky	při	uplatnění	7.	dýmky	zdarma	298	Kč)

Kombo..............................................................................................................................str. 35
Kombo Klasik  519 Kč
Kombo Silver  549 Kč
Kombo Gold  603 Kč

Tabák	do	vodní	dýmky.............................................................................................str. 36





Zelené	čaje

Při výrobě zelených čajů se nechajı ́ lıśtky čajovnıḱu nejdřıv́e zavadnout. 
Následně jsou zahřáty na pánvi, čıḿž jsou odstraněny některé enzymy 
a nedojde tedy k procesu oxidace. Z� lutozelené lı́stky bez jakýchkoli 
chemických změn jsou pak svinovány a sušeny. Tyto čaje jsou typické svou 
svěžı ́a jemnou chutı.́

Modrozelené	spirálky	jara	(Bi lo chung) 

C�aj pocházejıćı ́z ostrovnı ́plantáže Su-čou na březıćh jezera 
Tchaj v C� ı́ně. Mezi čajovnı́ky jsou vysázené broskvoně,	
švestky,	meruňky	a	mandarinkovníky. Ty kvetou právě 
v době, kdy jsou rozvıj́ejıćı ́se čajové lıśtky mladé a nejlépe 
vstřebávajı ́ vůni květů. Tento vícenálevový čaj dıḱy tomu 
zı́skává podmanivé	 aroma, které evokuje probouzení	
jarní	 přírody. Traduje se, že kolem 17.stoletı ́ se sběrači 
snažili sklidit co největšı ́ množstvı ́ čaje. Poté, co naplnili 
všechny koše, se rozhodli část lıśtků odnést v náručı.́ Při 
následné cestě se čaj v jejich rukou zahřál a rozvoněl. Dıḱy 
tomu začal vydávat svou podmanivou vůni, ze které byli 
všichni doslova ohromeni.

Meng	ding
Tento čaj se údajně dıḱy své delikátnı ́ chuti použıv́al jako 
honosný	 dar v rámci diplomatického vyjednávánı́ mezi 
čıńským cıśařem a okolnıḿi vladaři.

Pěstuje se na hoře Meng ding a je považován za nejlepší	
v	celé	provincii	Sečuán. Vzhledem k tomu že tato provincie 
je šestkrát většı́ než celá naše C�eská republika, tak to 
považujeme za opravdu veliké uznánı.́ 

Podle tamnıh́o specifického podnebı ́ se mu přezdıv́á čaj	
“mraků	 a	 mlhy” .  P ř ı́ jemně výrazná  vůně  tohoto 
vícenálevového čaje nás dokáže v mysli přenést na vršek 
hory Meng ding v lehké přıźemnı ́ mlze. A to je zejména 
v parném létě obzvláště	osvěžující.
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Dračí	studna	(Lung ching)

Tento čaj bývá často označován za jeden z nejlepších	
čínských	 čajů. Prvnı́ historické zmı́nky se datujı́ již do 
8. stoletı.́ Jeho podmanivost dobře vystihuje to, že čıńský 
cıśař C�chien-lung, panujıćı ́v 18.stoletı,́ byl Dračı ́studnou tak 
okouzlen, že každý rok jezdil na jaře na plantáže a netrpělivě 
očekával prvnı́ sklizeň. Jedinečná nenı́ jenom chladivě	
kaštanová	 chuť tohoto čaj, ale i netradičnı ́ vzhled jeho 
lıśtků, které jsou ve formě smaragdově	zelených	jehliček. 
Jedná se o vícenálevový čaj svěžı,́ aromatické chuti.

Dračí	oči	(Tai mu long zhu)

Výjimečný čaj jemné chuti s uhrančivou	vůní	květin. Tento 
vícenálevový čaj se dı́ky svému jedinečnému	 vzhledu 
doslava „pije i očima”. Lıśtky jsou lisovány do  tvaru malých 
kuliček, které jsou dıḱy ochmýřeným lıśtkům z vrchnı ́části 
čajového keře krásně	 žíhané. Tvarovánı ́ tohoto čaje dalo 
vzniknout i jeho názvu - Dračı ́ oči. Při jeho popıj́enı ́ Vám 
doporučujeme vychutnávat si nejen chuť a vůni, ale 
i samotný proces rozvíjení Dračıćh očı ́při každém dalšıḿ 
nálevu.

Jasmínový	čaj	(Moli hua cha)

V C� ıńě se tento vícenálevový čaj vyrábı ́ již od 10. stoletı.́ 
Popı́jı́  se jako přı́jemný doplněk ke	 kořeněnějším	
a	 pálivým	 jídlům. Zároveň se doporučuje na podporu 
trávenı.́ 

Při výrobě čaje se na jaře jako základ vyberou kvalitnı ́čajové 
lıśtky, které se částečně zpracujı.́ Pak se čeká na léto, kdy 
začıńajı ́ rozkvétat jasmıńové keře. Odpoledne se nasbıŕajı ́
drobné nerozvinuté květy	 jasmínu, které se v podvečer 
smıćhajı ́ s čajem. Ty se následně vlivem zahřıv́ánı ́ začnou 
rozvıj́et a uvolňovat své opojné	aroma, které čaj vstřebá. 
Tento proces se opakuje minimálně třikrát, u nejlepšıćh třıd́ 
jasmıńových čajů dokonce až osmkrát. Někdy se v čaji květy 
jasmıńu nechávajı ́pro vylepšenı ́vzhledu.
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Perlový	čaj	(Gunpowder, Zhu cha)

Lıśtky jsou svinovány do malých kuliček připomıńajıćıćh 
říční	perly, které daly vzniknout původnıḿu názvu. Britštı ́
obchodnı́ci si ho přejmenovali na Gunpowder (střelný 
prach) - dıḱy jeho kouřovému	aromatu, které měl údajně 
zı́skávat při transportu v podpalubı́ obchodnı́ch lodı́. 
V dnešnı ́době se perlový čaj již cıĺeně zaudı ́při výrobě, aby 
zákaznı́ci nebyli ochuzeni o chuť, dı́ky které si tento 
jednonálevový čaj zıśkal svůj věhlas nejen v Evropě.

Sencha	Kyoto
Nejznámějšı ́ čaj z japonských ostrovů. Tvořı ́ úctyhodných 
80% celkové tamnı ́produkce. Velkou zajıḿavostı ́je způsob 
jeho zpracovánı.́ Přestože se čaj do Japonska dostal z C� ıńy, 
Japonci si upravili postup přı́pravy a mı́sto krátkého 
opraženı ́ na pánvıćh wok, použıv́ajı ́metodu	napařování. 
Dıḱy této obměně se jim dařı ́dosáhnout mnohem	svěžejší	
chutě než u tradičnıh́o čıńského zpracovánı.́ U kvalitnıćh 
čajů je často popisována také chuť umami, kterou Japonci 
označujı ́ jako pátou chuť. V překladu znamená „chutný, 
delikátní”. Lidskou schopnost vnı́mat tuto chuť vědci 
potvrdili v roce 2000. 

Sencha je vícenálevová a má uhrančivě smaragdovou barvu 
s intenzivnı ́vegetálnı ́chutı,́ která Vás příjemně	nabudí. C�aj 
svou vůnı ́evokuje léto	strávené	na	mořském	pobřeží. Toto 
aroma je typické pro japonské čaje a právě kvůli němu si 
zıśkává své přıźnivce.

Genmaicha	Kyoto
Tento nevšednı́ japonský vícenálevový čaj se vyrábı ́
smıśenıḿ čaje Bancha nebo Sencha s praženou	 rýží. Jejı ́
zrnka dodávajı ́ nápoji výrazné, lehce	 uzené a ořechové	
aroma. V minulosti ji Japonci rádi popı́jeli v průběhu 
náboženského půstu, protože rýžová přı́chuť pomáhala 
lidem zapomenout na pocit hladu. 

Dnes patřı ́mezi nejoblíbenější nápoje podávané k	jídlu - 
přıj́emně podtrhuje chuť samotného pokrmu a následně 
napomáhá	 jeho	 trávení. V Japonsku se nabıźı ́ zejména 
k sushi, protože pomáhá tělu strávit rybı ́tuk. Dalšı ́výhodou 
je jejı ́nižší	obsah	kofeinu, takže si ji můžete dopřát bez 
omezovánı ́a nemusıt́e se obávat probdělé noci.
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150	Kč
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Šum	motýlích	křídel	(Che xanh thai nguyen)

Tento příjemný zelený čaj pocházı ́z Vietnamu, kde se čaj, 
dıḱy sousedstvı ́ s tradičnı ́čajovou velmocı ́- C� ıńou, pěstuje již 
přes tisı́c let. Převážně se pěstuje na severu země 
z kultivovaných, dřıv́e divoce rostoucıćh, čajovnıḱů. Chuť 
tohoto vícenálevového čaje je příjemně	trávově	nasládlá 
s lehkou	 hořkou	 koncovkou, která následně na jazyku 
zanechává pomalu odeznıv́ajıćı ́sladkost.
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115	Kč

85	Kč

1L

0,5L



Polozelené	čaje

Tento typ čaje, též zvaný oolong, je částečně oxidovaný čaj. Sběr lıśtků 
probıh́á v okamžiku jejich plné zralosti, dıḱy tomu má nálev pověstnou 
vyváženou chuť. Lıśtky se nechávajı ́zavadnout na přıḿém slunci. Pak jsou 
přetřásány v bambusových válcı́ch tak dlouho, než začnou hnědnout. 
Oxidace zasahuje pouze okraje čajových lıśtků, pak je přerušena sušenıḿ. To 
probıh́á za vyššıćh teplot, což se někdy projevuje až v „pečené“ chuti. Uvádı ́
se, že Edith	 Piaf byla vášnivou milovnicı ́ oolongů. U� dajně spotřebovala 
až 1 kilogram čaje  za měsıć.

Zamrzlý	vrcholek	(Dung ti)

Tento vícenálevový taiwanský čaj, který patřı́ mezi 
nejznámější oolongy, se jmenuje podle hory, kde se pěstuje. 
Každý rok se dokonce pořádá soutěž	 o	 nejlepší	 sklizeň, 
které se účastnı ́většina farmářů, od velkých společnostı ́až 
po malé rodinné pěstitele. C�aje, které se umıśtı ́na hornıćh 
přıč́kách, se prodávajı ́za horentní	sumy.

Vrchnı́ lı́stky z čajových keřů jsou srolovány do malých 
nádherně zelených uzlı́ků, které se postupně rozvinujı́. 
Zamrzlý vrcholek má výraznou	 vůni	 exotických	 dřevin	
a	květin, kterou si uchovává i při opakovaném zalitı.́ 

Železná	bohyně	milosrdenství	(Tie Guanyin)

Nejslavnějšı́ čı́nský vícenálevový oolong pojmenovaný 
podle  krásné a milosrdné bohyně Kuan-jin. Ta se zjevila ve 
snu jednomu sedlákovi a ukázala mu cestu k pokladu. Po 
probuzenı ́sedlák na daném mıś tě nenalezl zlato ani šperky, 
ale sazenici čajovnıḱu. Tu následně zasadil na svém polıč́ku 
a vypěstoval z nı ́čaj, který báječně	voněl a měl lahodnou	
chuť. Z� elezná bohyně milosrdenstvı́ má intenzivně	
nasládlou	 květinovou	 chuť, která dlouho doznıv́á na 
jazyku.

Mléčný	oolong	(Nai Xian Ginshan)

Při šlechtěnı ́čajových keřıḱů si thaiwanštı ́pěstitelé u jedné 
odrůdy všimli, že vonı́ po	 smetaně. Toto zjištěnı́ je 
inspirovalo k experimentovánı́ se zpracovánı́m čaje pro 
podpořenı ́ této vůně. Výsledkem jejich snaženı ́ je zapojenı ́
přı́rodnı́ mléčné esence do zpracovánı́ a tento výtečný 
vícenálevový	oolong. Má květově sladkou chuť s výraznými	
vanilkově	mléčnými a máslovými	tóny. Kombinace těchto 
vůnı ́s přirozenou svěžestı ́čaje vytvářı ́úžasný	zážitek pro 
vaše chuťové i čichové smysly. 	 -13-

160	Kč

120	Kč

2L

1L

185	Kč

140	Kč

1,5L

0,8L

165	Kč

125	Kč

1L

0,5L



Černý	drak	(Wu long)

Tento jednonálevový čaj je typický pro své lehké	aroma	
vzácného	dřeva, které připomıńá vůni	čerstvě	upečeného	
chléba. Svůj název prý zı́skal podle tvaru rozvinutých 
vylouhovaných čajových lıśtků, které připomıńajı ́vlnıćıh́o se 
čínského	 draka v letu. C� erný drak byl ve světě tolik 
oblíbený, že se jeho jméno začalo použıv́at pro označenı ́
všech polozelených čajů. Na základě přepisu do angličtiny 
vzniklo pojmenovánı ́“oolong”. 
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99	Kč

80	Kč

0,5L

0,3L



Bílé	čaje

Tyto čaje oproti jiným sortám podstupujı ́nejkratšı ́proces zpracovánı.́ Dıḱy 
tomu se jejich vzhled a chuť blıź ̌ ı ́nápoji z čerstvě utržených lıś tků. Bıĺ é čaje 
obsahujı́ výrazné množstvı́ ochmýřených, dosud nerozvinutých pupenů 
spojených s několika drobnými lı́stky. Po nasbı́ránı́ se lı́stky nechajı ́
zavadnout a v průběhu pozvolného sušenı ́docházı ́k lehké oxidaci. Lıśtky se 
nezavinujı ́ ani netvarujı.́ V minulosti byly tyto čaje, pro svou vzácnost, 
označovány jako cıśařské.

Stříbrné	jehličky	(Yin Zhen)

Tento čaj, který připravujeme jako vícenálevový, je často 
označován za nejdelikátnější na světě. K jeho výrobě se 
z celého čajového keřıḱu použıv́ajı ́výhradně mladé	křehké	
stříbřitě	 ochmýřené	 vrchní	 výhonky. Ty připomı́najı ́
půvabné střıb́rné jehličky, které jsou i doslovným překladem 
původnıh́o názvu. V C� ıńě se dřıv́e tento čaj odváděl jako daň	
císaři. 

Střı́brné jehličky majı́ velice jemnou	 lahodnou	 chuť 
s přıj́emnými ovocnými	 	 tóny a lehkou vůní	 tropického	
ovoce.

Bílá	pivoňka	(Pai mu tan)

Oblıb́ený vícenálevový bıĺý čaj. K jeho výrobě se použıv́á 
skvělé vyvinutý vrchnı́ list, který přiléhá k vrchnı́mu 
čajovému pupenu tzv. tipsu. U vyššıćh sort Bıĺé pivoňky lze 
najıt́ i lehce ochmýřené	drobné	pupeny.

V kategorii bıĺých čajů patřı ́mezi ty s výraznějšı ́chutı.́ Nabıźı ́
osvěžující	 lehce	 sametově	mandlovou	 chuť. Přes svou, 
oproti jiným druhům čaje, mnohem jemnějšı ́ chuť dokáže 
člověka silně	nabudit.

	

-15-

220	Kč

165	Kč

1,5L

0,8L

130	Kč

99	Kč

1L

0,5L



Darjeeling
Kvalita a nezaměnitelná	 chuť - to jsou přednosti čaje  
pěstovaného v horských podmıńkách oblasti Darjeeling. Na 
pěstovánı́ čaje v této lokalitě měla zásadnı́ vliv britská 
koloniálnı ́ nadvláda, jejıž́ představitelé zde založili prvnı ́
plantáže. Byla to výborná volba - horské	klima	a	dostatek	
slunce jsou skvělými předpoklady pro vypěstovánı ́
lahodného čaje. 

Darjeeling je vyhlášený vícenálevový čaj. Dokonce často 
bývá označován za „šampaňské	mezi	čaji” a jeho sklizně 
jsou očekávanou	 kulturní	 událostí, na kterou se těšı ́
významná část milovnıḱů čaje. Sklıźı ́ se čtyřikrát do roka 
a dıḱy tomu má široké spektrum chutı ́- od přıj́emně svěžı ́
květinové přes tropicky	citrusové až po hutně	ovocné.

Nepál
C�aj se v Nepálu na jižních	svazích	Himalájí pěstuje od roku 
1862. Prvnı ́zahrady byly založeny ve městě Ilám. To sousedı ́
s indickým Darjeelingem, který je svými čaji vyhlášený. 
Zdejšı ́ podmıńky jsou přıḿo ideální	 pro	 pěstování	 čaje. 
Dıḱy tomu se zde dařı ́produkovat kvalitnı ́vícenálevový čaj 
s výrazným	 muškátovým	 aromatem a nezaměnitelnou 
svěží	 květinovou	 chutí. Ta je typická pro vysokohorské 
zahrady v této oblasti.

Assam	Dhelakhat
Jednonálevový čaj pocházejıćı ́ z úrodné assámské oblasti 
v Indii, kde se rozprostıŕá téměř dva	tisíce	plantáží. Zdejšı ́
podnebı́ velice prospıv́á čaji. Vypěstuje se zde vı́ce než 
polovina celkové indické čajové produkce.

Pro Assam je typická hutná	 chuť s lehce natrpklou	
koncovkou. Je vyhledávaný zejména mezi milovníky	
silných	čajů. Oproti jiným čajům má vyšší	obsah	kofeinu 
a je proto skvělý pro povzbuzení	do	náročného	dne.

Černé	čaje

U těchto čajů proběhl proces úplné oxidace. Po natrhánı ́a třıd́ěnı ́jsou lıśtky
v tenkých vrstvách rozprostřeny na sušıćı ́ plátna rozložená na čerstvém 
vzduchu. Po několika hodinách listy zavadnou, změknou a jsou svinovány 
nebo rozlámány. Poté docházı́ k oxidaci a následnému sušenı́. C�aje se 
vyznačujı ́výraznější	chutí. 
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125	Kč

95	Kč

1L

0,5L

185	Kč

140	Kč

1L

0,5L

95	Kč

75	Kč

0,5L

0,3L



Yunnan	(Zlaté jehličky, Jin Zhen)

Produkce tohoto vyhlášeného čaje trvá již přes 1700 let. 
Provincie Yunnan, odkud pocházı́, je považována za 
historickou kolébku	čaje v C� ıńě. 

Lıśtky se sbıŕajı ́ z letitých čajovnıḱů a tento čaj se skládá 
pouze z vrchních	 lístků, takzvaných tipsů, které jsou 
nejkvalitnější. Právě ty mu propůjčujı ́ jedinečný vzhled, 
který dal vzniknout i jeho názvu. Tento exkluzivní	
vícenálevový	 čaj má uhrančivě karmı́novou barvu, 
nádhernou medovou chuť s tóny	 sušených	 švestek 
a s lehkým kořeněným	dozvukem. Je silně povzbuzující 
a poskytuje kvalitnı ́vzpruhu po celý den.

Keemun
Skvělý	 vícenálevový čaj pojmenovaný podle čı́nského 
okresu, kde se pěstuje (v překladu znamená Velká brána). Je 
raritou, že se zde černý čaj pěstuje až od konce 19. stoletı.́ 
Zdejšı ́ čajovnıḱy obsahujı ́ specifickou	 silici -	 myrcenal, 
která se jinde nevyskytuje. Dıḱy tomu se podařilo dosáhnout 
neobvyklých výsledků. Tento čaj má jedinečné	květinové	
aroma, někdy také popisované jako vůně	růží či orchidejí. 
Pro svou karamelovou	 až	 mírně	 čokoládovou	 chuť	 je 
považován za nejlepšı ́čıńský černý čaje.

Tarry	Lapsang
Silný čıńský jednonálevový černý čaj s nezaměnitelnou 
kouřovou	chutí a borovicovou	vůní. Traduje se, že vznikl 
náhodou. Pěstitelé vlivem občanské války nestı́hali 
zpracovat čaj. Pro urychlenı ́ sušenı ́ čaje je napadlo zapálit 
poblıž́ hranici borového dřeva. Následně zjistili, že kouř ze 
smolných polen čaj výrazně zaudil a provoněl. To co nejprve 
vypadalo jako omyl, následně zıśkalo velikou oblibu mezi 
jejich zákaznı́ky. U� dajně to byl oblíbený	 čaj	 Winstona	
Churchilla. Na požádánı ́podáváme s uzenými mandlemi, za 
přıṕlatek 15 Kč.

Rize
Může se zdát, že nejoblíbenějším	nápojem	v	Turecku je 
káva. A to nejen dıḱy českému fenoménu “turecké kávy”. Je to 
ale čaj, které se popıj́ı ́skoro na každém kroku. 

Tı́mto jednonálevovým aromatickým čajem s hutným 
ovocným	nádechem se tradičně hostı ́návštěvy či se popıj́ı ́
při	rozpravě	s	přáteli. Rize je velice silně	nabuzující čaj 
s vysokým obsahem kofeinu. Popıj́ı ́se slazené. -17-

115	Kč

95	Kč

0,5L

0,3L

95	Kč

75	Kč

0,5L

0,3L

115	Kč

85	Kč

1L

0,5L

180	Kč

135	Kč

1L

0,5L



Earl	Grey
Tento jednonálevový	 čaj patří pravděpodobně mezi ty 
nejznámější	 na celém světě. Je pojmenovaný podle 
bývalého britského ministerského předsedy hraběte 
Charlese Greye (hrabě se anglicky píše “earl”). Earl Grey je 
ovoněn	bergamotem - druhem citrusu rostoucího zejména 
ve středomoří. Díky tomu má tato směs výrazně	 svěží	
citrusový	 nádech s lehkým	 kořeněným	 tónem 
pryskyřice. Čaj je příjemně	 nabuzující	 a dokáže uvolnit 
ucpaný nos. Jedná se o oblíbený	nápoj	kapitána	Piccarda 
ze seriálu Star Trek. Na požádání podáváme s mlékem 
a cukrem, za příplatek 10 Kč.

Liči	čaj
V Číně velice populární jednonálevový černý čaj, který je 
ovoněný sladkým ovocem liči. To čaji dodává omamně	
aromatickou	vůni, intenzitou připomínající rozkvetlé růže, 
a delikátně	nasládlou	koncovku.

Mandlový	čaj	(A: 8)

Příjemný silnější jednonálevový	černý čaj, který je ovoněný 
kousky mandlí a mandlovou esencí. Po vypití zanechává 
jemně	nasládlou	marcipánovou	chuť.

 

Černé	ovoněné	čaje

Vyrábějı ́se z kvalitnıćh černých čajů přimıćhánıḿ nejrůznějšıćh květů, plodů 
n e b o  v o n n ý c h  e s e n c ı́ .  D ı́ k y  t o m u  z ı́ s k á v a j ı́  d a l š ı́  a r o m a 
a pestřejší	paletu	chutí	a vůní.
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99	Kč

80	Kč

0,5L

0,3L

99	Kč

80	Kč

0,5L

0,3L

85	Kč

70	Kč

0,5L

0,3L



Dodatečně	fermentované	čaje

Tento specifický typ čaje pocházı ́z čıńské provincie Yunnan. Rozlišujeme dvě 
varianty: tmavý	Pu	erh (tzv. S�u Pu erh) a zelený	Pu	erh (zv. S� eng Pu erh). 

Zelený Pu erh představuje původnı ́ tradičnı ́ způsob výroby, kdy se čaj po 
prvotnıḿ opraženı ́na pánvi a usušenı ́na přıḿém slunci opětovně navlhčı.́ 
Následně se lisuje	do	tzv.	koláčů a nechává se po delší	dobu	fermentovat 
a vyzrávat. C�aj časem zıśkává na jemnějšı ́chuti a kvalitě. Nejdéle zrajıćı ́Pu 
erh měl úctyhodných sto let. Jeho pitı ́má údajně blahodárný	vliv	na	lidské		
zdraví. Doporučuje se na podporu odbourávánı ́tuku a regeneraci jaternıćh 
buněk.

Dıḱy narůstajıćı ́ oblibě této třıd́y čaje byl v 70.letech 20.stoletı ́ upraven 
způsob výroby. Dıḱy tomu se doba vyzrávánı ́ čaje výrazně zkrátila. C�aj 
vyprodukované touto modernı ́ metodou se označuje jako tmavý Pu erh.

Zelený	Pu	erh
Tradičně označovaný jako S�eng Pu erh. Patřı ́mezi nejstaršı ́
čaje. Jeho vznik se datuje do 6.stoletı.́ Tradičně je lisován do 
cihliček nebo tzv. koláčů. Ty se pro svou vysokou hodnotu 
v minulosti použıv́aly pro směnný obchod  jako platidlo.

Tento vícenálevový čaj svou znamenitou chuť nabývá 
postupným zránıḿ v průběhu let. Na rozdıĺ  od tmavého 
Pu erhu v sobě neobsahuje	 typickou	 zemitost. Chuť je 
velmi jemná, lehce	sladká s květinovými	tóny, někdy může 
vystupovat i slabá	kouřovost.

Pu	erh
Název tohoto čaje se odvozuje od města, kde se začal vyrábět. 
Jedná se o jednonálevový	tmavý	Pu	erh (tzv. S�u Pu erh) 
základnı ́třıd́y. Tento čaj pro svou nezaměnitelnou	zemitou	
chuť rozděluje milovnıḱy čaje na dva tábory - prvnı ́ho milujı ́
a druhým nechutná. Obsahuje vysoký	obsah	kofeinu a má 
silně	povzbuzující	účinky.

King	of	Pu	erh
Představuje nejvyššı́ třı́du vícenálevového	 tmavého	
Pu	 erhu, která v minulosti byla určena výhradně pro 
císařský	dvůr. C�aj se vyrábı ́zejména z vrchnıćh tipsů. Dıḱy 
tomu má tato varianta Pu erhu, oproti základnı́ sortě, 
mnohem jemnější	zemitou	až	lehce	krémovou	chuť.
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160	Kč

120	Kč

1,5L

0,8L

105	Kč

85	Kč

0,5L

0,3L

145	Kč

110	Kč

1L

0,5L



Rooibos
Nápoj vyráběný z C�ajovce kapského (Aspalathus linearis). 
C�ajovec se pěstuje pouze na malém uzemı ́ v Jihoafrické	
republice. Jeho listy se drtı ́a následně oxidujı.́ Dıḱy tomu 
směs zı́skává nádherný karmínový	 nádech. Rooibos 
neobsahuje	 kofein, je tedy vhodný ke konzumaci ve 
večernıćh hodinách, kdy Vás svou nasládle	medovou	vůní 
přıj́emně uvolnı.́ Skvěle se hodı ́ do kombinace se skořicı ́
a medem. Ty podáváme na požádánı ́za přıṕlatek 30 Kč. 

Kapské	slunce	(A: 8)

Lahodný ovocný čaj evokujı́cı́ slunečnou	 a	 exotickou	
atmosféru Kapského města. Chutı́ nejvı́ce prostupuje 
nasládlý	 ananas a svěží	 citrón. Obsahuje šıṕek, kousky 
jablka, kiwi, ananas, višně, citrón, myrtovnı́k citronový, 
citrónovou trávu a kokos.

Čaj	ke	krbu	(A: 8)

Smyslně aromatický ovocný čaj s medovým	 nádechem
a lehkou	 kyselou	 koncovkou. Směs obsahuje rooibos, 
ibišek, kousky jablka, šı́pků, mandlı́, kořeněná skořicı́
 a vanilkou. K	doslazení	se	skvěle hodí	med. Ten podáváme 
na požádánı ́za přıṕlatek 30 Kč. 

Lesní	plody
Směs, která skvěle propojuje ovocnou	 sladkost	 s	mírně	
kyselou	 koncovkou. Obsahuje kousky jablka, borůvek, 
šıṕků, bezinek, květy	ibišku, listy jahodnıḱu a rybıźového 
keře. K	doslazení	 se	 velmi hodí	med. Ten podáváme na 
požádánı ́za přıṕlatek 30 Kč. 

Marocká	máta	(Nana)
Druh máty s výraznou	vůní i chutí. Oproti mátě, která roste 
v C�echách, má vyšší	obsah	mentolu. Jejı ́odvar má pozitivní	
vliv	 na	 trávení a dýchání. Velice přı́jemně ochlazuje 
organismus a uvolňuje	 napětí	 svalstva. Pro oslazenı ́
podáváme se třtinovým cukrem, nebo za přıṕlatek 30 Kč
s medem.

Ovocné	a	bylinné	čaje
C�aje připravené ze směsı ́sušeného ovoce a bylin, které neobsahují	kofein. 
Jsou tedy vhodné také pro večerní	 popíjení. Podáváme jako čaje	
jednonálevové.
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85	Kč

70	Kč

0,5L

0,3L

90	Kč

70	Kč

0,5L

0,3L

95	Kč

75	Kč

0,5L

0,3L

99	Kč

80	Kč

0,5L

0,3L

99	Kč

80	Kč

0,5L

0,3L



Maté	Rančo
Tradičnı́ nápoj paraguayských indiánů připravený ze 
zelených výhonků Maté. Nálev příjemně	 natrpklé	 chuti	
a kouřového	aroma vás dokáže povzbudit na celý zbytek 
dlouhého dne. Na požádánı ́podáváme s medem za přıṕlatek 
30 Kč.

Maté	Amigos
Dvojitá dávka Maté Ranča dochucená	karamelem skvěle 
propojuje přirozenou hořkost se sladkostı.́ Tato varianta je 
i dıḱy doslazenı ́ silně	povzbuzující. Přijde vhod zejména 
v momentech, kdy vás čeká náročná práce a vy se potřebujete 
plně soustředit.

Maté	Salida	del	sol
Toto maté je dochuceno citrónovou	 trávou, která ho 
přı́jemně rozvoní a chuťově	 zjemní. Dokáže přı́jemně 
ochladit nejen při parných letnıćh  dnech.

Maté	Carnival
Nevšednı́ směs praženého	 maté (zvané Pampero), 
kakaových bobů, mandlı,́ květů chrpy, slunečnice, rooibosu 
a květů kaktusu.  Má velice přıj́emnou nasládlou	kakaovou	
chuť, která vás příjemně	naladí.

Maté

Bezesporu nejoblíbenější	 nápoj	 v	 Jižní	 Americe. Připravuje se 
z jihoamerické byliny Cesmıń y paraguayské. Rostlina se pěstuje v nevelké 
oblasti Paraguaye, Argentiny a Brazı́ l ie.  Je známá svými silně	
povzbuzujícími	účinky a obsahem velkého množstvı ́látek prospıv́ajıćıćh 
lidskému organismu. Zahání	pocit	hladu a doporučuje se jako podpůrný 
doplněk při hubnutí. Maté podáváme ve stylové nádobě (kalabase) s brčkem 
(bombillou) a vodou na dolitı.́
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110	Kč

90	Kč

170	Kč

115	Kč



Vzpomínka	na	Strahov
Vychytaná kombinace indického	černého	Assamu, jehož 
výrazná a lehce	natrpklá	chuť se skvěle snoubı ́se sladkým	
karamelem od Vaška z C�eského Krumlova. Oblıb́ený nápoj 
vysokoškolských studentů, který Vás příjemně	 nabudí 
nejen v průběhu zkouškového obdobı.́ 

Vzpomínka	na	Bombaj	(A: 7)

Výborná	kombinace černého assamského	čaje	s	mlékem	
a	 čokoládou. Silný indický čaj, který se dıḱy své výrazné 
chuti skvěle hodı́ do kombinace s mlékem, je dochucen 
čokoládou. Ta nápoji propůjčuje dalšı ́chuťový rozměr. Velice 
oblíbený	u	milovníků	sladkého. Servıŕujeme s třtinovým 
cukrem k doslazenı.́  Na požádánı ́ podáváme, za přıṕlatek 
15 Kč, s medem. C�aj je možné na požádánı ́ připravit také 
z kokosového mléka za přıṕlatek 10 Kč.

Pouštní	duna	(Touareg)
Tento silně	slazený	zelený	čaj ochucený mátou se typicky 
popıj́ı ́v saharských oblastech. Nenı ́ to pouze nápoj, sloužı ́ 
jako symbol	 pohostinnosti, úcty a přátelství. Přıṕrava 
bývá výsadou mužů a rodinný recept se předává z otce na 
syna. Tradičně se popıj́ı ́z malých sklenic a také dıḱy jim se 
mu mimo jiné přezdıv́á “berberská	 	whisky”. Touareg Vás 
dıḱy spojenı ́ čaje a cukru nabije	energií a dıḱy mátě také 
příjemně	ochladí nejen při pobytu na Sahaře.

Vůně	Kašmíru
Směs namıćhaná členy Spolku milců čaje. Ti se inspirovali 
pestrostı́ dálného východu a tamnı́ obliby v popı́jenı ́
kořeněných	 čajů. Vůně Kašmıŕu je kombinacı ́ zelených, 
černých a polozelených čajů okořeněných hřebíčkem, 
sušenými jablky a pomerančovou kůrou. Tento nápoj je 
oblıb́ený zejména mezi lidmi, kteřı ́toužı ́zcestovat celý svět.

Čajové	speciality

Velice oblıb́ené čajové variace pocházejıćı ́z arabského světa nebo Asie. Jejich 
vyvážené chuti dosahujeme kombinacı́ čajů s dalšı́mi přı́sadami nebo 
speciálnı́m způsobem přı́pravy. Dı́ky tomu vám můžeme nabı́dnout 
jednonálevové čaje nevıd́aných chutı.́ 
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150	Kč

120	Kč

0,5L

0,3L

125	Kč

99	Kč

0,5L

0,3L

99	Kč

80	Kč

0,5L

0,3L

105	Kč

85	Kč

0,5L

0,3L



Masala	Chai	(Yogi)	(A: 7)

Pocházı ́z Indie a ve volném překladu znamená “kořeněný	
čaj”. Pije se slazený. Svou celosvětovou oblibu zıśkal v 70. 
letech dıḱy Yogimu Bhajananovi. Ten v západnıćh zemıćh 
vyučoval jógu a ajurvédu. Na svých lekcıćh servıŕ oval právě 
Masala chai. Jeho žáci byli tıḿto čaje doslova učarováni. 
Tehdy se uchytilo označenı ́Yogi čaj, se kterým se můžeme 
setkat i v dnešnı ́době.

Masala chai tvořı́ směs	 černého	 čaje, mléka, koření 
a cukru nebo medu. Kombinace kořenı ́se v Indii různı.́ R� ıḱá 
se, že je tolik variant Masala chaie, kolik je v Indii rodin. U nás 
si můžete vybrat z následujıć ıćh variant: 

Masala	chai	prohřívající
Výborná varianta nejen pro chladné	 večery. Směs má 
pikantnější	chuť. Obsahuje kardamom, zázvor a hřebıč́ek.

Masala	chai	voňavý
Tato varianta rozvoní	 Váš šálek přıj́emnými exotickými	
tóny. Obsahuje fenykl, pomerančovou	 kůrou, zázvor, 
hřebıč́ek a skořici.

Rádi vám připravı́me také bezkofeinovou	 variantu. Za 
přıṕlatek 10 Kč použijeme mıśto silného assámského čaje 
jemný bylinný Rooibos z Jihoafrické republiky. Jeho 
příjemně	 nasládlé	 medové aroma  se skvěle pojı ́
s kořeněným základam Masala chaie.

C�aj je možné na požádánı́ připravit také z kokosového 
mléka za přıṕlatek 10 Kč.

Masala chai servírujeme	s	třtinovým	cukrem. Na požádánı ́
Vám rádi, za přıṕlatek 30 Kč,  nabıd́neme mıśto cukru med.
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160	Kč

130	Kč

0,5L

0,3L

145	Kč

115	Kč

0,5L

0,3L



Ledové	čaje
Tyto osvěžujıćı ́ nápoje připravené z lahodného čaje a ledu vás ochladı ́
a přıj́emně povzbudı ́v parných letnıćh dnech. Servıŕujeme je ve sklenicıćh 
o objemu 0,3 l. Maté podáváme ve stylové nádobě (kalabase) s brčkem 
(bombillou) a vodou na dolitı.́

Ledový	Touareg	 	 	 	 																						85	Kč
Tento silně	 slazený zelený čaj, dochucený	 mátou, vás	
nabije	energií a dıḱy mátě také přıj́emně ochladí. 

Ledový	Jasmín	 	 	 	 	 							90	Kč

C� ı́nský zelený čaj ovoněný čerstvě natrhanými květy	
arabského	jasmínu. 

Ledový	Černý	drak	 	 	 	 																							90	Kč

Polozelený čaj, který vydává lehké aroma	vzácného	dřeva 
a svou vůnı ́připomıńá čerstvě	upečený	chléb.

Ledový	Kašmír	 	 											 	 	 							90	Kč

Kombinace zelených, černých a polozelených čajů 
okořeněná	hřebíčkem, sušenými jablky a pomerančovou	
kůrou. Tento nápoj je oblıb́ený zejména mezi milovnıḱy 
cestovánı.́

Ledový	Šum	motýlích	křídel	 	 	 	 							90	Kč

Znamenitý vietnamský zelený čaj. Chuť je přıj́emně trávově	
nasládlá s lehkou	hořkou	koncovkou, která následně na 
jazyku zanechává pomalu odeznívající	sladkost.

Ledové	Lesní	plody	 	 	 																								80	Kč
Ovocná směs, která skvěle propojuje ovocnou	 sladkost 
s mírně	kyselou	koncovkou. 

Ledové	Salida	del	sol		 	 	 	 						95Kč
Jihoamerické maté dochucené citrónovou	trávou, která ho 
přı́jemně rozvoní a chuťově	 zjemní. Dokáže přı́jemně 
ochladit nejen při parných letnıćh dnech. 

Maté	Terrere	 	 	 	 	 																					120	Kč

Tradičnı́ nápoj paraguayských indiánů připravený ze 
zelených výhonků Maté. Nálev příjemně	 natrpklé	 chuti 
a kouřového	aroma Vás dokáže povzbudit na celý zbytek 
dlouhého dne. -24-



Studené	nápoje

Domácí	limoška	(0,3 l)																																																																						65	Kč

Ledový nápoj s vyladěnou chutı ́ připravený z přıŕodnıćh 
sirupů z čerstvého ovoce a bylin lisovaných za studena. 
Nabı́dka se může lišit podle ročnı́ho obdobı́. Rádi vám 
představıḿe aktuálnı ́výběr.

Zázvorové	pivo	(0,33 l)																																																																						70	Kč

nealkoholická zázvorová limonáda

Aloe	Vera	(0,3 l)	 	 	 	 	 						50	Kč

osvěžujıćı ́nápoj s dužinou

Karafa	perlivé	vody pro	dva (1 l)	 	 	 						65	Kč

s ledem a citrusy

Karafa	neperlivé	vody pro	dva (1 l) 			 	 									 						60	Kč

s ledem a citrusy

Karafa	perlivé	vody pro	jednoho (0,5 l) 			 	 						50	Kč

s ledem a citrusy 

Karafa	neperlivé	vody pro	jednoho (0,5 l) 	 	 						45	Kč

s ledem a citrusy
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Horké	nápoje

Čokoláda	mocných	Aztéků (0,2 l)	(A: 7, 8)																																	95	Kč

s chilli, zeleným pepřem a šlehačkou. Na požádánı ́vám rádi 
připravıḿe také nepálivou variantu.

Medovina	(0,16 l)																																																																																		85	Kč

Kořeněná medovina z Velkých Bıĺovic vyrobená klasickou 
cestou, bez chemických přıśad. Podáváme s citronem.

Horká	limoška	(0,2 l) 	 									 	 	 	 						60	Kč

Nevšednı ́kombinace čerstvého ovoce a bylin tvořı ́sirup, ze 
kterého je připraven tento nápoj, který zahřeje na těle 
a potěšı ́ na jazyku. Nabıd́ka se může lišit podle ročnıh́o 
obdobı.́ Rádi vám představıḿe aktuálnı ́výběr.

Horký	zázvor (0,2 l)																																																																													70	Kč

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

Doplňky	k	čaji

Med																																																																																																													30	Kč

Karamel																																																																																																			20	Kč

Mléko	(A: 7)																																																																																																5	Kč

Kokosové	mléko	(A: 8)																																																																						10	Kč
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Káva
V C�ajı́rně & Kafı́rně nabı́zı́me čerstvě praženou kávu nejvyššı́ kvality 
od osvědčených pražı́ren z C�eské republiky. Pravidelně vám přinášı́me 
novou kávu a vy si společně s námi můžete vychutnat jejı ́jedinečnou chuť 
a aroma. Informace o momentálně nabı́zené kávě vám ráda poskytne 
obsluha.

Filtrovaná	káva	(Hand	Brew)
Jedná se o jemný	způsob	přípravy	kávy, kdy se k extrakci nepoužıv́á vysoký 
tlak, jak je tomu u známějšı́ho espressa, ale přirozené	 louhování 
v horké vodě. Pečlivě odměřená dávka kávy se zalije vodou o teplotě 90-95 °C 
a nechá se louhovat přesně 2 a půl minuty. Následně se scedı,́  aby nedošlo 
k přelouhovánı.́ 

Tento postup, který je obdobný	 s	 přípravou	 čajů, má oproti vı́ce 
rozšı́řenému espressu mnoho	 výhod. Espresso představuje vysoce 
intenzivnı́ a koncentrovanou chuť, která je vhodná k přı́mé a rychlé 
konzumaci. Oproti tomu filtrovaná káva představuje přıḿý opak - umožňuje 
si vychutnat i ty nejjemnější	chuťové	nuance čerstvé výběrové kávy. Dıḱy 
tomu můžete objevovat pestrou	 paletu	 chutí. Dále nám dává možnost 
pozorovat vývoj	chutí	v	průběhu	pití a ochlazovánı ́nápoje. 

V počátečnı ́fázi jsou výrazné hutné a hořké tóny. Zároveň dıḱy vyššı ́teplotě 
máme možnost vnı́mat ve vůni pestré kávové aroma. Následně se po 
ochlazenı́ může objevit sladkost	 s	 pestrými	 chuťovými	 tóny a také 
kyselost. 

Filtrovaná	káva (150 ml) 	 	 	 	 						65	Kč

Filtrovaná	káva	na	ledu (150 ml)	 			 	 					70	Kč
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Džezva
Nejstarší	postup	přípravy	kávy pocházejıćı ́z arabského světa. Použıv́á se 
k němu speciálnı ́ měděná nádoba kónického tvaru tzv. džezva. Káva se 
přivede téměř k bodu varu, kdy začne pěnit. Poté se na chvıĺi odstavı ́ od 
zdroje tepla. Tento postup se dvakrát zopakuje a až po té se servıŕ uje. Vlivem 
delšı ́ extrakce obsahuje káva vysoké	 množství	 kofeinu. Standartně se 
popijı ́velmi silně slazená a k výraznějšıḿu dochucenı ́se použıv́á kardamom. 
Takto připravenou kávou se v arabském světě hostí	návštěvníci nebo se 
popíjí	při	dojednání	podmínek	obchodu.

Džezva	klasická	(50ml)	 	 	 	 						70	Kč

Džezva	slazená (50 ml) 	 	 	 	 						70	Kč

Džezva	s	kardamomem (50ml)   	 						75	Kč

Džezva	s	kardamomem slazená (50ml)  	 						75	Kč

Moka	konvička	Bialetti
Tento kávovar, také známý jako tzv. Bialettka, vynalezl	v	roce	1933 Alfonso 
Bialetti. Název Moka je odvozen od jemenského přıśtavu Mokha, který byl 
v 16.stoletı ́hlavnıḿ centrem obchodu s kávou. Moka konvička funguje na 
principu rozpı́navosti vody při zvyšovánı́ teploty. Vznikajı́cı́ vodnı́ pára 
prostupuje speciálnıḿ sıt́kem s 8	gramy	nebo	18	gramy	kávy a tıḿ docházı ́
k jejı ́extrakci. Tlak vody je přibližně 1,5 baru. Chuť kávy je oproti espressu 
jemnější	s	lehkou	pečenou	koncovkou. Z důvodu delšı ́extrakce obsahuje 
káva více	kofeinu	než	espresso.

Moka	káva (50 ml)	 	 	 	 	 						65	Kč

Dvojitá	moka	káva (100 ml) 	 	 	 	 					80	Kč
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Kávové	speciality

Madam	Pompadour	(A: 7)  	 	 						90	Kč

Káva připravená v džezvě obsahuje 7	gramů	kávy, čokoládu, 
mléko, muškátový ořıš́ek a skořici. Tato káva, pojmenovaná 
po milence	francouzského	krále Ludvıḱa XV., vás zahrne 
smyslnou	vůní a rozmazlı ́ svou lahodnou	chutí.

Javanská	káva	(A: 7)	 	 	 	 	 						99	Kč

Dvojitá porce kávy s kakaem .  Podáváme zdobené 
šlehačkou a skořicı.́ Tato káva je oblıb́ená zejména mezi 
milovníky	chuti	kvalitní	hořké	čokolády.

Nugátová	káva	(A: 5, 7, 8) 	 	 	 	 						95	Kč

Sladké pokušenı ́pro všechny milovnıḱy sladkého. Jedná se 
o kombinaci silné	kávy, šlehačky a rozpuštěného nugátu. 
Podáváme zdobené šlehačkou a čokoládou.

Bombajská	káva	(A: 7) 	 	 	 	 				115	Kč

Tato káva vám svou opojnou	chutí připomene krásy daleké 
Bombaje. Kávu připravujeme v džezvě se směsı́ kořenı́, 
rumu Captain	 Morgan a pomerančové kůry. Podáváme 
zdobené šlehačkou a skořicı.́

Irská	káva	(A: 7) 	 									 	 	 																				125	Kč

Káva, která rafinovaně kombinuje lahodnou	 chuť	
filtrované	 kávy slazené třtinovým cukrem s jemnou	
smetanou a	příjemnou	řízností	irské	whisky. 
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Sahlep

Sahlep je nečajový nápoj složený z mletého kořene vstavače, mléka, cukru
a kořenı ́ (vanilka, zázvor, skořice). Je lehce	 prohřívající a dokáže také 
příjemně	 zasytit. Obyvateli zemı́ Blı́zkého východu je považován	 za	
afrodisiakum a doporučuje se i jako prevence nachlazenı.́ Nápoj podáváme 
ve sklenkách o objemu 0,15 l. Sahlep je možné připravit také z kokosového 
mléka za přıṕlatek 10 Kč. 

Klasik	(A: 7)	 	 	 	 	 	 						55	Kč

se skořicı́

Čoko	(A: 7)	 	 	 	 	 	 						55	Kč 

s kousky kvalitnı ́hořké čokolády

Kokosy	na	sněhu	(A: 7, 8)	 	 	 	 						55	Kč

s jemnými plátky kokosu

Karamelos	(A: 7)	 	 	 	 	 						75	Kč

s karamelem od Vaška z C�eského Krumlova

Banana	(A: 7)	 	 	 	 	 				 						60	Kč

s kousky banánu

Prince	of	Egypt (A: 7, 11)	 	 	 	 						60	Kč

s vanilkovou chalvou

Pistolník	(A: 7,8)	 	 	 	 	 						65	Kč

s kousky pistáciı́

Ice	(A: 7)	 	 	 	 	 	 						70	Kč

s vanilkovou zmrzlinou 
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Sahlepové	speciality

Výjimečné kombinace přı́sad dělajı́ ze speciálnı́ch sahlepů nebyčejný 
požitek. Nápoj podáváme ve sklenkách o objemu 0,2 l. Sahlep je možné 
připravit také z kokosového	mléka za přıṕlatek 10 Kč. 

La	Bomba (A: 7, 8)	 	 	 	 	 					75	Kč

s kokosem, banánem a borůvkami

El	Big	(A: 5, 7, 8)		 	 	 	 	 						85	Kč

s kešu ořechy, šlehačkou a čokoládou

Slunce	Alžíru	(A: 3, 7)	 	 	 	 	 						90	Kč

s vaječným koňakem, šlehačkou a čokoládou

Ledová	královna	(A: 7)	 	 	 	 						99	Kč

se zmrzlinou, javorovým sirupem, šlehačkou a čokoládou
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Pokrmy

Tousty	slané

Holandské	tousty	(A: 1, 3, 7)	 	 	 	 						95	Kč

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

Sevillské	tousty	(A: 1, 3, 7, 11)	 	 	 														115	Kč

Dva tousty plněné španělskými olivami, zapečenými se 
šunkou a sýrem a zasypané kořením	 zátar (sezam 
a tymián). Podáváme s mističkou kečupu a sweet chilli 
omáčky.

Sicilské	tousty	(A: 1, 3, 7)	 	 	 														130	Kč

Dva tousty plněné italskými sušenými	rajčaty, zapečenými 
se sýrem	a posypané oreganem.  Podáváme s mističkou 
kečupu a sweet chilli omáčky.

Tousty	s	mozzarellou	a	pestem (A: 1, 3, 7, 8)	 														130	Kč

Lahodná kombinace mozzarelly, rajčat	a chutného	pesta	
vyrobeného z bazalky, parmezánu a piniových ořıš́ků. Naše 
nejoblıb́enějšı ́toustová variace.	

Tousty	sladké

Kubánské	tousty	(A: 1, 3, 5, 6, 7, 8)	 	 	 						85	Kč

Dva křupavé tousty potřené nutellou a prokládané kousky 
čerstvého banánu. Ocenı ́každý milovnıḱ sladkého.

Libanonské	tousty	(A: 1, 3, 5, 8, 11)	 	 	 						80	Kč

Dva rozpečené tousty plněné vanilkovou	chalvou a kešu	
ořechy. Netradičnı ́avšak výborná kombinace.

Zajímají Vás alergeny obsažené v našem sortimentu? 
Zeptejte se, rádi Vám tyto informace poskytneme.
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Kus	kus

Tento tradičnı́ arabský velmi chutný	 a	 výživný	 pokrm pocházı́ ze 
severoafrické kuchyně, nejspıš́ z Maroka. Do Evropy se dostal s přistěhovalci 
a dnes je již tradičnı ́součástı ́několikero kuchynı.́ Jedná se o malé těstovinové 
kuličky z bı́lé pšeničné mouky či krupice. Skvěle se hodı́ k zelenině, 
balkánskému sýru nebo tuňákovi.

Kyperský	kus	kus	(A: 1)  	 	 	 				165	Kč

Směs pšeničného kus kusu s olivami, kukuřicí, fazolemi	
v	kořeněné	tomatové	omáčce a tuňákem.

Balkánský	kus	kus	(A: 1, 7, 11)		 	 	 				125	Kč	 	 	

Směs pšeničného kus kusu s olivami, kukuřící, hráškem 
a balkánským	sýrem.

Zajímají Vás alergeny obsažené v našem sortimentu? 
Zeptejte se, rádi Vám tyto informace poskytneme.

-33-



Pamlsky	a	pochutiny

Aktuálnı ́nabıd́ka pochutin se měnı,́ báječná chuť a vysoká kvalita zůstává 
stejná. Vhodný doplněk k našim čajům a dýmkám. Cena uvedena za porci.

Baklava	(A: 1, 3, 8 )	 					 	 	 	 						50	Kč

Cookies	(A: 1, 6, 7, 8)	 					 	 	 	 						15	Kč

Mandle	v	čokoládě	a	skořici	(A: 7, 8)	 	 	 						50	Kč

Brusinky	v	čokoládě	(A: 7)	 	 	 	 						60	Kč

Pistácie	(A: 8)	 	 	 	 	 	 						45	Kč

Kešu (A: 8)	 	 	 	 	 	 						45	Kč

Uzené	mandle	(A: 8)	 	 	 	 	 						40	Kč

Japonská	směs	(A: 1, 5, 6, 11)	 	 	 	 						40	Kč

Chalva	libanonská	(A: 11)	 	 	 	 						40	Kč

Arašídy	ve	wasabi	(A: 5, 6)	 	 	 	 						30	Kč

Kokosové	plátky	(A: 8)	 	 	 	 						20	Kč

Sušené	maso	-	Standovo	jerky	
Standa s láskou sušı ́ čerstvé maso a dıḱy nápaditým	marinádám z něj 
vyrábı ́lahodné	jerky. To je skvělým zdrojem	živin a i přıj́emnou malou	
svačinkou. 

Hovězí	roastbeef	 	 	 	 	 					75	Kč

Vepřové	klasik	 	 	 	 	 					69	Kč

Vepřové	s	chilli	 	 	 	 	 					69	Kč
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Vodní	dýmka	(Shisha,	Hookah)

Vodnı ́dýmka je doplňkem, proto ji podáváme pouze s nápojem.

Korunku Vám můžeme připravit s Badchou	 nebo s 	 HMS  (Heat	
management	 system), který sloužı́ k udrženı́ tepla a rovnoměrnému 
prohřıv́ánı ́ tabáku. Dıḱy HMS si užijete hutný	dým a intenzivnější	 chuť	
tabáku. HMS doporučujeme zkušeným kuřákům vodnıćh dýmek. 

Klasik								 	 	 	 	 	 			249	Kč
												(průměrná	cena	dýmky	při	uplatnění	7.	dýmky	zdarma		214	Kč)

V této variantě nabıźıḿe dýmky značky	 Khalil	 Mamoon, které vycházı́
z tradičnıh́o konceptu arabských dýmek a majı ́střednı ́odpor tahu. S těmito 
vodnıḿi dýmkami se můžete plně oddat ničıḿ nerušenému relaxu a hovoru 
s vašimi přáteli.

Silver									 	 	 	 	 	 			279	Kč
												(průměrná	cena	dýmky	při	uplatnění	7.	dýmky	zdarma		244	Kč)

Můžete si vybrat z designovaných dýmek značek Wookah, Nebulla,	Karma	
nebo	Marvin	smoke. Tyto moderně koncipované dýmky umocňujı ́požitek 
z kouřenı.́ Jejich kvalitnı ́konstrukce umožňuje snadný	tah. Vysoká kvalita 
použitých materiálů zajišťuje čistou		chuť vybraného tabáku.

Gold															 	 	 	 	 	 				333	Kč
												(průměrná	cena	dýmky	při	uplatnění	7.	dýmky	zdarma		298	Kč)

Designovaná dýmka Wookah, Nebulla,	Karma	nebo Marvin	smoke plná 
ledu, který zaručı ́příjemně	ledový	dým. Karafa je navıć doplněna	ovocem, 
které osvěžı ́celkovou chuť tabáku a dıḱy světelnému	podsvícení se doslova 
roztančı ́při každém vašem potáhnutı ́z vodnı ́dýmky. 

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

Kombo	Klasik		 	 	 			 	 				519	Kč

Kombo	Silver	 	 	 	 	 	 				549	Kč

Kombo	Gold	 	 	 	 	 	 				603	Kč
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Tabák	do	vodní	dýmky

Světlý	tabák

Maridan (10g)       
Pravděpodobně nejoblıb́enějšı ́tabák v Německu z dıĺny dvou bratrů. Své 
přıźnivce zıśkal zejména dıḱy legendární přıćhuti Tingle	Tangle, kterou 
se od jejıh́o uvedenı ́na trh snažı ́napodobit leckterý konkurent. Maridan 
produkuje velmi plné	a	bohaté	kombinace, ať už ovocných nebo 
kořeněnějších	příchutí.

Tingle	Tangle	(Grep, limeta, marakuja)

Joozy	(Svěžı ́pomeranč/Fanta)

Red	Rhino (Dračı ́ovoce, třešeň, rybıź)

Tingle	Tangle	Purple (Granátové jablko, limetka, marakuja, lesnı ́plody)

Smokin´	Ace (10g)	 	 	 	    
Tento německý výrobce se zaměřuje na netradičnı ́kombinace chutı.́ Tabák je 
ochucen výraznými aromaty dováženými z Ameriky s vysokým podıĺem 
melasy. Poskytuje šťavnatou a pestrou	 paletu	 neobvyklých	 chutí. 
Doporučujeme pro dýmkaře lačnıćı ́po objevovánı ́nových zážitků.

Pistácie,	marcipán	 	

Adalya (10g)          přıṕlatek k ceně dýmky	+	20	Kč

Turecký tabák s dlouholetou tradicı.́ Zaměřuje se na vyvážené exotické 
variace, které se vyznačujı́	 intenzivní	 chutí a střední	 sílou kouřenı ́
s hustým	 dýmem. Vhodné zejména pro přı́znivce primárně ovocných 
přıćhutı ́s jemnou	chutí	máty nebo mentolu.

Mango	Tango	(Mango, marakuja)	 	 										

Lady	Killer	(Broskev, mango, máta)																						

Three	Angels	(Marakuja, limeta, ledový grep)			 	

Love	66	(Mix melounů a tropického ovoce, máta)

Gipsy	Kings	(Vodnı ́meloun, citron, marakuja, máta)

Blue	Melo	(Borůvka, meloun)

Hawai	(Ananas, mango, máta)
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Honey	Badger	(10g)          přıṕlatek k ceně dýmky	+	30	Kč

Ukrajinský výrobce tabáků přinášı ́novinku na český trh. Tabáková odrůda 
Virginia Gold a přírodní	příchutě podtržené medovou	melasou, typickou 
pro tuto značku, tvořı́ perfektnı́ kombinaci. Tabák s dobrou tepelnou 
odolnostı ́ pro milovnıḱy hustého	dýmu.

Broskvový	ledový	čaj	 	 	 	 	

Citrónová	tráva

Limetka

Mandarinka

Mango

Pomerančová	limonáda

Svěží	vodní	meloun

Zelené	jablko	

Element	-	vzduch (10g)     přıṕlatek k ceně dýmky	+	30	Kč

Ruský výrobce černých tabáků přicházı ́také s tabákem světlým. Tabáková 
odrůda Virginia a přıŕodnı ́aromata, spolu se zkušenostı ́z výroby černých 
tabáků, přinášı ́hustý	dým a, na poměry světlých tabáků, silnější	dýmku. 

Trdelník	 	 	 	 	

Ledové	granátové	jablko	 	 	 					

Černý	tabák

Element	-	voda (15g)         přıṕlatek k ceně dýmky	+	60	Kč

Ruský výrobce, který se zaměřuje na použitı ́výhradně přıŕodnıćh aromat 
s pestrou škálou přıćhutı.́ Použitı ́tabákové odrůdy Burley zajišťuje hutnost 
chuti s náznakem čokoládových tónů a hustý	 dým. Element je  žádaný 
zejména mezi milovnıḱy silných	dýmek s výraznější	 chutí	 tabáku. Pro 
lepšı ́vychutnánı ́jej nabıj́ıḿe pouze do dýmek typu Silver	nebo	Gold.

Broskev

Citrón	 	 	 	 	 				

Lesní	plody

Oříškový	mix

Vodní	meloun
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Minerální	kamínky

Shiazo
Minerálnı ́kamıńky nabıźı ́skvělou beznikotinovou alternativu k tabáku do 
vodnı ́dýmky. Hustý dým navıć obsahuje pouze ovocnou chuť bez tabákových 
tónů.

Sex	On	The	Beach		 	 		 Dvě	jablka

Vodní	meloun	 	 	 	 Malina	 	 	 	

Piňakoláda	 	 	 	 Višeň	 	 	

Borůvka	 	 	 	 				Máta

Hrozen	 	 	 	 	 				Guava	 	
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