CIDER
Magnetic apple 4% (0,33l) 60
Cider [sajdr] se nejčastěji vyrábí v Anglii. Cider prokvasí rychle (za pár
týdnů) a perlivost většinou získává sycením CO2. Náš cider vyrábí Štěpán
Jelínek z českých jablek různých odrůd a bez přidaného cukru. Cider is
mostly manufactured in England, but our cider is from Czech apples of different
varieties with no added sugar, produced by Štěpán Jelínek. Cider ferments quickly
and usually gets sparkled by the saturation of CO2.

ALKOHOL ALCOHOL 0,04l
Kilbeggan Irish Whiskey 40% 60
hruškovice Žufánek 45% 75

JÍDLO / FOOD DEZERTY DESSERTS
Pečivo z naší pekárny dle denní nabídky

Pastries from our bakery according to daily offer
Jídlo pečeme a připravujeme ve vlastní pekárně z pečlivě vybíraných
a kontrolovaných surovin.
We prepare and bake the food in our own bakery from
carefully selected and controlled ingredients..
(Informace o alergenech v nápojích a jídle vám rádi poskytneme na
vyžádání. Drinks and food include allergens: please ask a member of our staff
for more information.)

Naše kavárna je provozována pražírnou mamacoffee.
Naše kávy si nejen sami pražíme, ale také je pro vás pečlivě vybíráme
z jednotlivých sklizní od drobných farmářů po celém světě. S mnohými
udržujeme dlouhodobé a osobní vztahy. Známe se s jejich rodinami
a víme, jak o svou kávu pečují. Díky tomu vám můžeme nabídnout to
nejlepší, co jejich aktuální sklizně nabízejí. Zrnkovou kávu a kávové
příslušenství navíc můžete v naší kavárně i zakoupit. Neváhejte se obrátit
na naše baristy, rádi vám s výběrem poradí.
Our cafe is run by mamacoffee roastery.
We not only roast the coffee, but we also choose our coffee particularly
from small farmers harvests all over the world. We are in touch with a lot of
farmers and we are friends with some of them. We know their families and we
know how they take care of the coffee. Thanks to this, we can offer you the best
from current harvests. In our café you can also buy coffee beans and coffee
accessories. Do not hesitate to ask our baristas to help you with your choice.

WiFi
Užijte si místo toho své přátele nebo si přečtěte knížku.
talk to your friends or read a nice book instead.
Kavárna mamacoffee Jiřího z Poděbrad
Nám. Jiřího z Poděbrad 12, Praha 3
Kavárna mamacoffee Vodičkova
Vodičkova 6, Praha 1
Kavárna mamacoffee Londýnská
Londýnská 49 Praha 2
Kavárna mamacoffee Jaromírova
Jaromírova 576, Nusle, Praha 4
Kavárna & bistro mamacoffee Sokolovská
Sokolovská 6/85, Praha 8
Cafe Jedna Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Kavárna pod Lipami
Čechova 1, Praha 7

Pražírna
Kavárny
Řemeslná pekárna

www.mamacoffee.cz

Jiřího z Poděbrad

Vaše spokojenost je pro nás důležitá. Pokud něco není v pořádku, prosím
dejte nám vědět jakýkoliv poznatek přímo zde v kavárně - vaše kritika
nám pomáhá se zlepšovat.
Your satisfaction is important to us. If something is wrong, please let us know
any right here in the cafe - your criticism helps us improve.
Budeme rádi, pokud budete spokojeni a doporučíte náš podnik i vašim
přátelům. Děkujeme!
We will be glad when you are satisfied and recommend our cafe to your friends.
Thank you!
mamacoffeecz

KÁVA COFFEE
Všechny kávy jsou citlivě praženy v naší vlastní pražírně kávy.
Rádi vám doporučíme čerstvě praženou kávu i domů nebo do práce.
All coffees we offer are carefully roasted in our own roastery.
We´d be delighted to help you choose the one to take for your home
or workplace.

filtrovaná káva Batch brew coffee 55
Čerstvě pražená káva z naší nabídky.
freshly roasted coffee from our offer

espresso 45
lungo – delší espresso (espresso + horká voda)
Lungo – Long espresso (espresso + hot water) 45
dvojité espresso double espresso 54
americano 54
espresso macchiato 50
cappuccino 55
cafè latte 63
flat white 67
moccaccino 70

ČAJE TEA
SYPANÉ ČAJE DO KONVIČKY
LOOSE TEA IN TEAPOT

mošty (1dcl) juice 18
ČERNÝ ČAJ BLACK TEA

mošty (2dcl) juice 35

Earl Grey 49
Tradiční černý čaj z netradiční kombinace černého čaje Ceylon
a Assam a výrazné bergamotové silice, podávaný s mlékem nebo
citronem Traditional black tea from unusual combination of black

100% podíl ovocné složky. Za studena lisovaný z čerstvého českého,
moravského a slovenského ovoce a zeleniny. Bez konzervantů, přídavku
vody, sladidel, ochucovadel i koncentrátů. 100% juice. Cold pressed juice
made exclusively from fresh Czech, Moravian and Slovak fruit and vegetables.
Without preservatives. No added water, sweeteners, flavourings or any other
artificial substances.

tea from Ceylon and Assam and strong bergamot oil, Served with
milk or lemon
Assam 49
Indický černý čaj s charakteristickou sladovou chutí a nasládlou
vůní Indian black tea with characteristic sweet malt flavor and

aroma

soda Sparkling water (1dcl) 10

DARK FERMENTED TEA FROM YUNNAN PROVINCE.
ZELENÝ GREEN TEA

Japan green simmered tea with significant grassy flavour

bez kofeinu – bez příplatku Decaf – no extra charge 0

Le touarég 49
Marocká máta s čínským zeleným čajem gunpowder

HORKÉ NÁPOJE HOT DRINKS
svařený mošt (dle výběru) s hřebíčkem a skořicí

Hot stums (of your own choice) with clove and cinnamon 50
svařený mošt s hruškovicí (obsah alkoholu 0,02l)
Hot juice with moravian pear brandy (alcohol 0,02 l) 96
horká citronáda Hot lemonade 59
svařené víno Hot wine with spices 65
horká čokoláda ze smetany či sojového mléka (100ml)
small Hot chocolate from cream or soya milk 60
kakao (fairtrade s třtinovým cukrem) (250ml)
Cocoa (fairtrade with cane sugar) 50
chai latte 65

VODY & OSTATNÍ WATER & SOFT DRINKS

Tmavý fermentovaný čaj z provincie Yunnan.

EXTRA EXTRAS

med (včelařství pana Pellara) Honey (Mr. Pellar, beekeeping farm) 5

Other juices according to offer and the season

filtrovaná kohoutková voda zdarma filtered tap water for free

Japan Sencha 49
Japonský tradiční zelený čaj s nasládlou a výraznou trávovou
svěží chutí Traditional

kávový nápoj z ovesného mléka Coffee with oat milk +15

mošty dle nabídky a sezóny

Puerh 49

irská káva Irish coffee 105

kávový nápoj ze sojového mléka/kokosového mléka
Coffee with soya/coconut milk +10

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
NON ALCOHOLIC DRINKS

Club-maté (0,5l) 68
Club-maté cola (0,33l) 55

ČERSTVÉ LIMONÁDY FRESH LEMONADES
malinová raspberries (0,3l / 0,5l) 49/65
citronáda lemon (0,3l / 0,5l) 45/55
čerstvé limonády dle aktuální nabídky

Maroccan mint with Chinese green tea gunpowder

Fresh lemonade according to daily offer

OVONĚNÝ ESSENCED

ALKOHOL ALCOHOLIC DRINKS

China Jasmin 49
Zelený čaj aromatizovaný jasmínovými kvítky

Green tea aromatized with jasmine flowers
NEČAJE HERBAL & FRUIT TEA
ovocný čaj Fruit tea 49
Ovocná směs z kousků jablek, ananasu, granátového jablka,
karotky, hroznového vína a květů ibišku Fruit mix of apple,

pineapple, pomegranate, carrot, grapes and hibiscus blossoms
jihoafrický rooibos 49

VÍNA ROZLÉVANÁ HOUSE WINE (1,5dcl)
vinařství Veverka
Vinařství Veverka je rodinné vinařství z Čejkovic na jižní Moravě.
K vínu přistupují s respektem a v průběhu celého procesu je dbáno
na maximální šetrnost k přírodě a ke zdraví konzumenta. Vinice se
postupně zařazují do bioprodukce, což podmiňuje mj. úplné vyloučení
použití umělých hnojiv či chemických postřiků. Veverka Winery is a
traditional family viticulture from south Moravia and their approach towards
wine is based on respect. The winery is striving for maximum respect for nature
and for the health of the consumer. Their vineyards are gradually adopting fully
organic production approach, which determines, among other things complete
exclusion of the application of artificial fertilizers or chemical sprayings.

Čaj z čajovníkovce kapského s antioxidačními účinky

Tea from a cape tea plant with antioxidants
zázvorový čaj s medem a citronem 55

Fresh ginger with honey and lemon

bílé White 48
červené Red 48
Vždy dle aktuální nabídky According to actual wine offer

vinný střik Spritzer (3dcl) víno, soda 1:1

wine, sparkling water 1:1 63

