
Nabídka bufetu a kavárNy

káva

espresso Italiano (malé) 7 7g  35 kč 
espresso americano (velké) 7  7g  38 kč 
Cappuccino 7  7g  45 kč 
Caffé Latté 7  7g  48 kč
turek 7  7g  25 kč 
babyccino 7  100ml  10 kč
babyccino Grande 7  200ml  20 kč
turek 7  7g  25 kč 
volitelné přísady 
Sirup (karamel, perník, kokos, amaretto) 10ml 5 kč  
Zmrzlina 7 kopeček 10 kč
Led  5 kč

k jídlu

Párek v rohlíku (mini, normál) 1,3,6,7,10,11 1ks  13/25 kč 
Palačinka (různé příchutě) 1, 3, 6, 7, 11 1ks  50 kč 
Grilovaný Hermelín 1, 3, 6, 7, 11 1ks  50 kč 
toust (šunka a sýr, šunka, sýr ) 1, 3, 6, 7, 11 1ks  35 kč
tortilla (šunka a sýr) 1, 3, 6, 7, 11 1ks  55 kč

Ostatní

Lízátko 1ks  8 kč 
Sušenka (dle nabídky) 1ks  15/20 kč 
Nanuky (dle nabídky) 1ks  15/20 kč 
Snacky (dle nabídky) 1ks  30 kč

alkoholické nápoje a piva

Staropramen 11° (čepované) 0,3 /0,5l  25/35 kč
Plzeň 12° (plechovka) 0,3 /0,5l  30/39 kč
Staropramen 11° (plechovka) 0,5l  35 kč
Cider (dle nabídky) 0,3l  39 kč
Staropramen Cool (plechovka) 0,5l  33 kč
Nealkoholické pivo (plechovka) 0,5l  33 kč
víno rozlévané (dle nabídky) 0,1l  20 kč
vinný střik (cena vína dle množství + perlivá voda 0,1l za 5 Kč)

Hruška, Slivka 0,04l  60 kč
Grog 0,2l  45 kč
Svařák (zimní období ) 0,2l  45 kč
Magická hruška (zimní období ) 0,35l  75 kč
Mojito ( letní období ) 0,3l  75 kč
aperol Spritz 0,3l  75 kč

Nealko nápoje

Capri Sonne (dle nabídky) 1ks  15 kč
Jupík, kubík, Hello (dle nabídky) 1ks  20 kč
kubík Play (dle nabídky) 1ks  25 kč
relax 100% (dle nabídky) 1ks  30 kč
rajec ( jemně perlivý, neperlivý) 0,75l  25 kč
vinea, Coca Cola (plechovka) 0,25–0,3l  30 kč
fanta, Cola, Sprite, kofola 0,5l  35 kč
Čerstvá limonáda ( letní období ) 0,3/0,5l  35/50 kč
točená malinovka ( letní období ) 0,3/0,5l  25/35 kč
Mléčný koktejl (dle nabídky) 0,3l  55 kč
virgin Mojito ( letní období ) 0,5l  50 kč 

Seznam alergenů

(1) Obiloviny s lepkem a výrobky z nich (nejedná se o celiakii). (2) Korýši a výrobky z nich (patří mezi potraviny ohrožující život). (3) Vejce a výrobky z nich  
(patří mezi potraviny ohrožující život). (4) Ryby a výrobky z nich. (5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich (patří mezi potraviny ohrožující život).  
(6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich. (7) Mléko (laktóza) a výrobky z něj (patří mezi potraviny ohrožující život). (8) Skořápkové plody a výrobky  
z nich ( jedná se o všechny druhy orechu). (9) Celer a výrobky z něj (10) Hořčice a výrobky z ní. (11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich.  
(12) Oxid siričitý a siričitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l (vyjádřeno SO2). (13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj. (14) Mekkýši a výrobky z nich. 

všechny ceny jsou uvedeny v kč s dPH. Platnost ceníku od 2. 5. 2019. Odpovědný vedoucí za bufet a kavárnu: Petra Musilová, 607 157 819.

teplé nápoje

Čaj (černý, ovocný, zelený, bylinkový)  0,35l  35 kč 
Pečený čaj (zimní období )   0,35l  40 kč 
kakao 3, 6, 7, 8  0,2l  25 kč 
Horká čokoláda 3, 6, 7, 8 0,2l 50 kč 


