
Kopi Luwak

GUATEMALA- TTI TENANGO

NICARAGUA-MARAGOG

A-ARABICA AA T I

PAPUA NEW GUINEA-Sigri A

COSTA RICA-GENERAL

E OPIA- ga

INDIA-MONSOONED MALABAR AA

BLEND

JoanNa’s BLENDJoanNa’s BLENDJoanNa’s BLEND

COLOMBIA CELSO/SUPREMO

140 155 180 250190
190 200 210 260

190 200 210 260

190 200 210 260

165 175 195 240
165 175 195 240
165 175 195 240
165 175 195 240
165 175 195 240
165 175 195 240

165 175 195 240

165 175 195

1000

240

espresso

blend

macchiato cappuccino

brazil black diamond

25ml 30ml 180ml
double

esspresso

Дупли
еспресо

бленд
specialty coffee 1
специјал кафе 1

50ml

КафаCoffee

Бразил Црни Дијамант

190 200 210 260cuba - serrano lavado
Kуба

Barberry/Gojiberry/Јагода

Cappuccino xl
Kaпућино XL

250caffee latte
Лате

250mocha coffee
Мока

250ice coffee
Ледена кафа

250ice mocha
Ледена мока

250latte macchiato
Лате Макијато

night blend
Ноћни бленд

245
450

16g/250ml
32g/500ml

260
470

16g/250ml
32g/500ml

specialty coffee 2
специјал кафе 2

280

260

280

300

specialty coffee 1
специјал кафе 1

specialty coffee 2
специјал кафе 2

blend
бленд

490
16g/250ml
32g/500ml

Tea
Комадићи јабуке и јагоде,   кора шипка, хибискус  и  комади папаје  у комбинацији са егзотичним  гоји бобиц ама  и
нежним латиц ама  руже  чине лагани бобичаст укус. 

185

trinity coffeeТринити

5-10 мin. 100 °C

China Black Dragon Pearl
Најфинији црни чај из провинције Yunnan обрађен је у  куглице пречника око 1cm , а к ада се   чај скува ,   лишће пок а зује
своју оригиналну величину. Ово је елегантан  топли напитак  са пријатним биљним укусом.  

1853-4 мin. 100 °C

China Gunpowder Temple of Heaven
 ”Храм раја” је заштитни знак велике фабрике чаја у Hangzho-у и пандан правом храму у Пекингу. Чај за овај бленд
се увек бере на истим имањима  и тако задржава препознатљив квалитет и арому. 

1852-2,5 мin. 70-80 °C

1854-5 min. 100 °CEast Frisian Sunday
Најфинији црни чај из провинције Yunnan обрађен је у  куглице пречника око 1cm , а к ада се   чај скува ,   лишће пок а зује
своју оригиналну величину. Ово је елегантан  топли напитак  са пријатним биљним укусом.  

1853-4 min. 100 °CBelgian Chocolate/Truffle
Најфинији црни чај и неодољиви какао укус у комбинацији са лешником креирају заводљиву чоколадну ноту. 

1854-5 min. 100 °CMANGO
Манго и црни чај. Прави напитак за све љубитеље сладуњавог манго укуса. 

185 1,5-2 min. 80-90 °CAngel’s Delight
Бели чај, манго, бели хибискус, комадићи јагоде и црвене рибизле у комбинацији са цветом јасмина, магнолије,
смантуса и руже дају прави тропски укус. 

1855-10 min. 100 °CTastes like snow!
Грожђе, брусница, морске бобице и цвет различка дају овом чају освежавајући цитрусни укус.  

6505-10 min. 100 °Cjasmine / sunflower
Бели чај, цвет јасмина који се отвара у додиру са водом



СмутиSmoothie
peach, mango, raspberry, joghurt
S1 | Бресква, манго, малина, јогурт 360

banana, pineapple, honey, chia, tumeric
S2 | Банана, ананас, мед, чиа, куркума 320

kiwi, banana, lemon, mango
S3 | Киви, банана, лимун, манго 320

Milk, banana, beet, forest fruits
S4 | Млеко, банана, цвекла, бобичасто воће 320

Свеже цеђени сокови
Freshly squeezed juices
beet, apple, carrot, lemon, ginger
r1 | Цвекла, јабука, шаргарепа, лимун, ђумбир 290

celery, apple, mangold, cucumber, banana
r2 | Целер, јабука, блитва, краставац, банана 290

pear, orange, apple, cinnamon
r3 | Крушка, поморанџа, јабука, цимет 290

apple, mint
r4 | Јабука, нана 290

orange, pomegranate, carrot
r5 | Поморанџа, нар, шаргарепа 290

lemonade passion fruit
210lemonade raspberry

lemonade peach

tap water

San Benedetto Naturale

SaN BenedeTto frizzante

Савски 0
170
170

1l

200ml

200ml

Matcha green tea 280Matcha 180ml


