
OBJEDNEJTE SI PROSÍM 
UVNITŘ NA BARU.
Děkujeme.

Informace o alergenech 
Vám rádi poskytnou 
naši baristé.

Alkohol osobám 
mladším 18 let 
neprodáváme. 

MENU
CAFÉ

NEJLEPŠÍ KÁVA ŠIROKO - DALEKO

Náš koncept rodinného afrického 
obchodu s tím nejlepším, co současná 
Afrika nabízí, se nám zrodil v hlavě, když 
Jančina rodina koupila farmu na jihu 
Afriky. Od samého počátku pečlivě 
osobně vybírají Honza s Janou každý 
kousek v nabídce a chtějí svým zákazní-
kům nabídnout to nejlepší ze současné 
Afriky. Všechny unikátní produkty si v sobě 
nesou kousek své africké domoviny. 
To prověřené, jako přírodní materiály 
a ruční zpracování, zůstává, ale neustrnuli 
v minulosti. Jejich design a kvalita zpraco-
vání obstojí před moderním zákazníkem.

Pokud Vás Afrika nadchne stejně jako 
Honzu a Janču a nebude Vám stačit si o ní 
pouze číst a chcete mít nezapomenutelný 
zážitek z míst, kde je lidský druh doma, 
můžete se s Original Afrika vydat na indivi-
duální safari.  Viktoriiny vodopády, Krugerův 
národní park, treky v Dračích horách, 
Chobe s největší koncentrací slonů na naší
planetě, tisíce divokých zvířat v Okavangu, 
Etosha, rybaření v Indickém oceáně i mezi 
lachtany na pobřeží Atlantiku, potápění 
s bílými žraloky, gastronomie a víno v okolí 
Kapského města, lov na naší farmě, samota 
solných plání Makgadikgadi nebo namibij-
ské pouště Namib, golf na překrásnýc 
hřištích nebo jen lenošení v těch nejluxus-
nějších lodžích, nebo ve stanu v divoké 
přírodě mezi zvířaty. To vše a mnoho 
dalšího pro Vás dokážeme připravit na míru.

Součástí našeho konceptu je i tematická 
kavárna, kde máme na mlýnku výběrovou 
africkou kávu, kterou pro nás míchají 
QB COFEE ROASTERS. Zrna z naší nej-
oblíbenější směsi arabik vozíme ze Rwandy 
a Ethiopského regionu Harrar. Tato směs 
uspokojí i konzervativnější zákazníky a naj-
dete v ní příjemné ovocné tóny a chuť 
kakaových bobů. Pro ty, kteří chtějí expe-
rimentovat a objevovat, máme kávu na dru-
hém mlýnku. Tyto exkluzivní výběrové, 
jednodruhové arabiky z různých koutů 
Afriky, kde je káva doma, pro nás praží 
opět kluci z QB. Tyto světleji pražené 
kávy jsou ideální nejen na tradiční italskou 
přípravu, ale i pro přípravy alternativní. 
Vedle naší výborné kávy můžete ochutnat 
dezerty, které si výhradně naší vlastní 
výroby. 

OriginalAfrikawww.facebook.com/OriginalAfrika
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„Nechceme si z Afriky pouze brát. Chceme 
být ekologicky a sociálně zodpovědnou 
značkou. Takřka polovina z ceny produktů 
zůstává v Africe a velké množství výrobků 
vzniká recyklací nepotřebných materiálů. 
Pečlivě vybíráme naše dodavatele a trvá-
me na jejich zapojování se v místních 
neziskových programech. Také chceme 
změnit to, jak lidé vnímají luxus. Pro nás 
není luxus o cenovce, nedostupnosti 
nebo elitářství. Není o egu ani trendech. 
My věříme, že skutečný luxus je nadča-
sový a zároveň inovativní. Je ukryt v tom, 
jak se cítíte, když se produktu dotknete, 
když ho nosíte, nebo když ho někomu 
darujete. Je o duši a příběhu ukrytém ve 
výrobku, o malých nepřesnostech, které 
ho dělají jedinečným. Je o laskavém 
ručním zpracování, které vtiskne každému 
kousku srdce.“

Ledový rooibos 

69,-

75,-

69,-

Matcha

Mladý ječmen 

 0,4 l

65,-
Limonáda z míšina sezónního sirupu
400 ml

49,-
džus dana
200 ml, černý rybíz, borůvka, mango, ananas,
 jablko, pomeranč, meruňka, hruška

Espresso
45,- 8g kávy, 30ml vody

49,-
Espresso lungo

8g kávy, objem vody podle přání 79,-
SHAKERATO
8g kávy, 350ml mléčné pěny

Ice cappuccino s příchutí 

79,-8g kávy, 200 ml mléka, 
karamel, jasmín, kaštan, chilli

69,-
Espresso doppio

16g kávy, 60ml vody 69,-
Masajská káva 
8g kávy, 50 ml vody, fresh juice, pepř

59,-
Cappuccino

8g kávy, 120 ml mléka a mléčné pěny

69,-
Cappuccino s příchutí

8g kávy, 120 ml mléka a mléčné pěny, 
karamel, jasmín, kaštan, chilli

69,-
Frappé
8g kávy, 200 ml vody a led

85,-
Cappuccino XXL 

16g kávy, 180 ml mléka a mléčné pěny

89,-
Cappuccino XXL s příchutí

16g kávy, 180 ml mléka a mléčné pěny, 
karamel, jasmín, kaštan, chilli

89,-
Amarula cappuccino 
8g kávy, 200 ml mléka a mléčné pěny, 
0,02 l amarula likér

99,-
Ice amarula café 
8g kávy, 200 ml mléka a mléčné pěny, 
0,02 l amarula likér, vanilková zmrzlina

Flat white
79,-16g kávy, 60 ml vody, 90 ml mléka a mléčné pěny

FILTR 69,-12 g kávy ( jednodruhová arabika), 180 ml vody

 Káva macerovaná za studena, jednodruhová arabika, 
(pouze sezóně)

69,-cold brew

69,-
Cafè latte

 8g kávy, 250 ml mléka

79,-
Cafè latte s příchutí

8g kávy, 250 ml mléka, 
karamel, jasmín, kaštan, chilli

69,-
Ice cappuccino 
8g kávy, 200 ml mléka

89,-
Espresso tonic s mátou a ledem
8g kávy, 150 ml tonic, máta, led

8g kávy, 180 ml vody
49,-Turecká káva

KÁVA

DOMÁCÍ SVAŘÁK

dOMÁCÍ PUNČ

69,-

79,-

samson 11º, láhev 0,3L 49,-
birell, 0,5l 49,-
Jihoafrická rozlévaná vína-  0,25 L 69,-
bílé, červené, růžové

Africký sypaný čaj69,-
250ml

Sypaný rooibos z Jižní Afriky69,-
250ml

Horký nápoj z Míšina sezónního 
sirupu, rád vám poradí barista

59,-
180ml

Horká bio čokoláda ZOTTER69,-
200ml

Horká africká čokoláda 
- 70 % kakaa)85,- 180ml

180ml

0,4 l

0,4 l(pouze sezóně)

180ml

další horké nápoje

sezónní horké nápoje

piva a cidery

ZDRAVÉ studené čaje

Studené nápoje

vždy podáváme se salátkem

39,-
voda mattoni
330 ml, jemně perlivá, perlivá 

29,-/ 39.-
Voda ze studně s citrusy
400 ml, 1l v karafě

Lisovaný fresh juice - VYBER SI SÁM

69,-/119,-200 ml / 400 ml

99,-
SMOOTHIE - ROZHODNI SI SÁM
400 ml

99,-
mléčný milk shake
400 ml

slané

119,-
99,-

toast sýrový, nebo šunkový

quiche

dezerty

Naše dezerty jsou naší vlastní výroby. 
Nově nabízíme možnost výroby dortů na objednávku. 

Běžte se podívat a zeptat na aktuální nabídku.                  
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