Cafe Jericho
Opatovická 26, Praha 1, 110 00
Po—Pá 10:00—01:00
So—Ne 15:00—01:00
www.cafejericho.cz

Káva/
Coffee
La
Genovese

Dělat kávu je umění a firma La Genovese se svou více
než půl století dlouhou zkušeností a láskou pro produkt
může nabídnout kávu nejvyšší kvality. Od r. 1936 je
La Genovese synonymem chuti, aroma a vysoké kvality.
La Genovese with its over 50 years of experience,
and love for product, can offer coffee of the highest
quality. Ever since 1936 La Genovese prides itself as
a name synonymous with highly aromatic, well tasting,
best quality coffee.

Espresso doppio /60 ml/

ANNIVERSARIO: 100% Arabica je nejnovější směs pražírny
La Genovese vytvořená v roce 2006 na oslavu 70. výročí
založení. Obsahuje zrna šesti druhů nejlepších arabik
světa, která dohromady dávají velmi unikátní aroma.
To nejlepší co si můžete přát...
Anniversario: 100% Arabica is a latest coffee blend
roasted by La Genovese mixed in 2006 to commemorate
the 70th anniversary of its founding. It contains beans
of six best Arabica coffees in the world and as a mixture
offers unique aroma.
Espresso

37,-

Vyberte si velikost vašeho espressa dle libosti:
You may choose coffee size according to your own taste:

55,-

dvojité espresso / Double espresso
Smysluplná káva

+ 15,- k nápoji vašeho výběru

podpora o.s. Green Doors
Meaningfull coffee
support of Green Doors NGO

+ 15,-

Cappuccino

49,-

Latte macchiato

55,-

Vídeňská / Vienna cream based coffee

55,-

Ledová káva / iced coffee

55,-

Irská káva /Irish coffee – whiskey,sugar, cream

65,-

Alžírská káva / Algerian coffee with eggnog liguer

55,-

Turecká káva / Czech classic style coffee

37,-

Horká čokoláda / hot chocolate

50,-

Šlehačka / cream

10,-

Čaj / tea

36,-

Čaj z čerstvé máty / fresh mint tea

50,-

Med, mléko / honey, milk

5,-

— Ristretto /20 ml/

Grog / Czech rum with hot water

50,-

velmi malé a nesmírně aromatické espresso
very small and highly aromatic espresso

Svařené víno / hot wine

50,-

Horký džus (mošt) / hot juice

50,-

— Espresso /35 ml/
malé espresso vyvážené v chuti i vůni
small espresso well balanced in taste and aroma
— Espresso lungo /40 ml/
dlouhé / větší espresso
long / larger espresso

— s hruškovicí /0,02 l/ with pear brandy 0,02 l

70,-

Horký zázvor / Hot ginger

50,-

Horká Griotka / Hot cherry punch drink

50,-

Horká medovina / hot mead /0,1 l/

60,-

Chai latté

55,-

Horké
nápoje
/Hot
drinks

Voda
/water

Vodu z vodovodu Vám nabídneme zdarma
k jinému nápoji
If you order tap water along with any other drink
it is free, however on its own we charge
— samostatně /0,1 dl/
Mattoni /0,33 l/

5,35,-

— perlivá / mineral spring water
Aquila neperlivá/still /0,33 l/
Soda (čepovaná) /sparkling water /0,1 l/

Nealko
/soft
drinks

35,8,-

Jablečný mošt / apple juice /0,1 l/

12,-

Juice /0,1 l/
pomeranč, hruška, grapefruit, ananas
orange, pear, grapefruit,
pineapple

15,-

Domácí citronáda
Homemade lemonade

45,-

— perlivá / sparkling /0,5 l/

Coca cola /0,33 l/

37,-

Tonic / Tonic Ginger /0,25 l/

37,-

Kofola /0,33 l/

35,-

Club mate /0,33 l/

45,-

caffeinated mate extract drink
Energy drink – Red bull

65,-

F.H. Prager
— jablečný / apple /0,33 l/

46,-

— hruškový / pear /0,33 l/

46,-

Bernard světlý výčepní / draught beer /0,3 l/

25,-

Bernard světlý výčepní / draught beer /0,5 l/

35,-

Bernard světlý nefiltrovaný ležák / lager /0,3 l/

28,-

Bernard světlý nefiltrovaný ležák / lager /0,5 l/

40,-

Pivní speciál dle denní nabídky
according to daily offer

— neperlivá / still /0,5 l/
Domácí mátová limonáda
Homemade mint lemonade

48,-

Plzeňský Prazdroj / Pilsner Urquell /0,5 l/

— perlivá / sparkling /0,5 l/
— neperlivá / still /0,5 l/
Domácí jablečná limonáda /0,5 l/

45,-

Homemade apple soda /0,5 l/
Pragomošt Maté (F.H. Prager)
Yerba mate soda /0,33 l/

láhve/bottled:

39,-

Nealko/non-alcoholic:

45,-

světlé / light

39,-

švestkové / non-alcoholic plum beer

42,-

cider
/PERRY
Pivo
/Beer

Vína
/Wine

rozlévaná vína/wine by glass
Bílé a červené víno domu
White and red house wine:
0,1 l

0,2 l

0,5 l

1,0 l

23,-

44,-

105,-

200,-

Další zemská a přívlastková
rozlévaná vína/Selection
of our wines SERVED BY GLASS:
sekt
Bílá
/white

Červená
/red
Růžové
/Rosé

Cava Cristalino

0,1 l

0,2 l

28,-

55,-

španělský suchý sekt / fine bubbly Brut from Spain
Veltlínské zelené – zemské

26,-

50,-

Müller Thurgau – zemské

26,-

50,-

Chardonnay – zemské

29,-

56,-

Muškát moravský – zemské

29,-

56,-

Veltlínské zelené – kabinet

34,-

67,-

Solemne – španělské těžší víno

25,-

47,-

Modrý Portugal – zemské

27,-

53,-

Zweigeltrebe – zemské

27,-

53,-

Protocolo – vino de la tierra

31,-

60,-

Codice – vino de la tierra

38,-

75,-

Zweigeltrebe rosé

29,-

56,-

Vinný lístek
/wine list

Uvedené ceny jsou za láhve 0,75 l
ROČNÍKY VÍN VÁM SDĚLÍ OBSLUHA
ASK STAFF FOR THE YEARS OF WINE PRODUCTION

Ryzlink vlašský kabinet

Sekty		

odrůdově typické a pěkně kulaté víno

Cava Cristalino sekt Brut /0,75 l/
Prosecco /0,75 l/

Vinařství
Kosík,
Tvrdonice

220,-

dle denní nabídky

Rulandské šedé pozdní sběr

Modrý Portugal

Bílá/white		

višní a lesních plodů

Müller Thurgau

Zweigeltrebe
Frankovka pozdní sběr

185,205,205,240,-

svěží, chuťově bohaté a plnější víno		
Sauvignon kabinet
svěží víno s vůní angreštů a aroma
bezového květu

295,-

185,-

typicky voňavý muškát v čistém provedení
Veltlínské zelené kabinet

170,-

krásně kulaté a dlouhé víno s nádechem

plnější víno s typickým aroma
Muškát moravský kabinet

170,-

kořenité víno s tóny ostružin a lesního ovoce

pěkně vyvážené, jemně aromatické víno
Chardonnay zemské

325,-

Červená/red		
víno s intenzivním průběhem vůně i chuti

svěží víno v čistém provedení

Morava
/MORAVIAN

chuťově plné víno s jemnou kyselinkou

Vinařství Kosík, Tvrdonice
Dynamické rodinné vinařství produkující
příkladně čistá vína v zemské i přívlastkové
kategorii za využití moderních technologií.
From Kosik family owned winery from Tvrdonice

Veltlínské zelené

250,-

275,-

Vino de la Tierra de Castilla je označení
regionálních vín z rozsáhlé oblasti Kastilie
v severní části centrálního Španělska. Oblast
produkuje širokou škálu vín vysoké kvality
v příznivé cenové relaci.
Protocolo Blanco, Tierra Castilla

oblast
kastilie

220,-

víno s chutí banánů a exotického ovoce
Protocolo Tinto, Tierra Castilla

220,-

plně sametové typicky španělské víno
Protocolo Rosado, Tierra Castilla
osvěžující, ale plné ovocité růžové víno

[

220,-

španělsko
/Spain

Codice, Tierra Castilla

280,-

elegantní víno sbírající ocenění na prestižních výstavách

DO Ribera
del Duero

DO Ribera del Duero
Světově proslulá a vysoce ceněná oblast leží
na březích řeky Duero v srdci Kastilie. Převládá
zde typická španělská odrůda Tempranillo uváděná
pod místním názvem Tinto Fino.

Liberalia Cero 2011
kultovní víno s vysokou intenzitou chutí
tmavého ovoce a zemitostí

DO Rueda
klasická španělská oblast produkující
především skvělá bílá vína
Liberalia Enebral (bílé)

Flores de Callejo

395,-

moderní víno s harmonií bobulovitého ovoce a koření
Callejo (crianza)

550,-

DO rueda
395,-

svěží víno s harmonií chutí citrusového
ovoce a květin

580,-

hladké srovnané víno se záblesky exotického
koření a ovoce

DO toro

DO Toro
Toro je méně známý satelit slavné Ribery del Duero.
V kopcovité krajině se zde produkují jedinečná silná
a vzrušující vína. Pro svůj neopakovatelný rukopis jsou
vyhledávaná milovníky vín po celém světě.
Liberalia Dos

360,-

mladé přímočaré víno s tóny lesního ovoce
Liberalia Tres
pevné a rafinované víno s vjemy lesního
ovoce, kávy a tabáku

450,-

DOC Rioja
Oblast La Rioja se nachází na jižním podhůří
Pyrenejí, je to klasický a ve světě nejproslulejší
španělský vinařský region. Jako první oblast
získala k označení původu kategorii Calificada,
garantující vysokou úroveň kvality.
Sierra Cantabria Selecctión

DO rioja

345,-

pěkné víno s vjemy jahod a zahradního ovoce
Sierra Cantabria crianza

540,-

chuťově intenzivní víno s kořenitou dochutí
Sierra Cantabria Reserva
dlouhé, rafinované víno s gradujícím průběhem

790,-

gin
/0,04

Broker’s Gin

55,-

Malteco spiced

69,-

Tanqueray

65,-

Legendario

79,-

Hendrick‘s

85,-

Diplomatico anejo

60,-

Diplomatico Reserva

75,-

Diplomatico Reserva exclusiva 12 let

Tequila,
Mezcal
/0,04

Pálenky
/destilates
/0,04

Casco Viejo

60,-

(Blanco – stříbrná / Silver, Joven – zlatá / Gold)

99,-

Zacapa solera 23 YO

125,145,-

Cabrito Reposado (100% Agave)

70,-

Zafra master reserve 21 YO

Calvados Ch. Breuil fine

68,-

Amaretto Disaronno – italský mandlový likér

65,-

Calvados Roger Groulte (3 letý / aged 3 years)

95,-

Absinthe St. Antonie – original czech

89,-

Grappa

55,-

Fernet Stock

40,-

Grappa Marzadro Trentina morbida

90,-

Becherovka

45,-

Slivovice Žufánek

65,-

Jägermeister

55,-

Griotte

35,-

Bailey‘s

60,-

Vaječný Likér / Eggnog liqueur

29,-

Pastis

58,-

Peprmint likér

29,-

Campari /0,04 l/

38,-

Martini /0,1 l/

55,-

Riversaltes portské z Francie /0,05 l/

28,-

Dalva Porto 10 anos – 10-ti leté portské /0,05 l/

80,-

Traditional plum destilate
Meruňkovice Žufánek

65,-

Traditional apricot destilate
Hruškovice Žufánek

65,-

Traditional pear destilate

rum
/0,04

Dictador 12 YO

119,-

Tuzemák

36,-

Havana (3-letá / 3 years aged)

65,-

Botran anejo

60,-

Malteco 10 let

69,-

Likéry
/liqueurs
/0,04

Aperitivy
a dezertní
vína
/aperitiv
and dessert
wine

Whisky
/Whiskey
/(0,04)

Tullamore Dew

59,-

Sbagliato

Jameson

59,-

Campari, Cinzano, sekt

Chivas Regal 12 YO

89,-

Cuba libre (3-letá)

Jack Daniel‘s

69,-

Havana 3-letá 5 cl, limetka, cola, led

Jack Daniel’s honey

69,-

Gin-tonic Broker’s

Arran 10 YO – single malt

109,-

gin 5cl, citron, tonic, led

Balvenie 12 YO – single malt, double wood

109,-

Gin-tonic Hendrick‘s

89,90,89,119,-

gin 5cl, citron, tonic, led
Gin-tonic Tanqueray

brandy
/cognac
/(0,04)
vodka
/(0,04)

Torres Brandy

58,-

gin 5cl, citron, tonic, led

Cognac Voyer V.S.

90,-

Beton

Cognac CH. Montifaud diva V.S.O.P

140,-

85,-

Becherovka 5cl, citron, tonic, led
Amaretto Sour

99,-

Disaronno 5 cl, cukrový sirup, citron, led
Nemiroff (ukrajinská vodka)

49,-

Sours

Finlandia

55,-

Vodka / Gin / Becherovka / Whiskey / Brandy (5 cl)

85,-

citronová šťáva, cukrový sirup
Caipiroska

cigarety

95,-

Camel

Vodka Finlandia 5 cl, limeta, třtinový cukr

modré, žluté, bílé, černé

Campari soda

blue, yellow, white, black

Campari 5 cl, soda, led
Campari orange

85,65,69,-

Campari 5 cl, pomerančový džus, led

míchané
nápoje

Aperol Spritz

89,-

Aperol, sekt, soda
Negroni
Campari, gin, Cinzano

White Russian
Vodka, espresso, třtinový sirup, smetana, led

99,-

75,-

míchané
nápoje
/mixed drinks

k jídlu nabízíme
/offer of food

Domácí Paštika / Homemade meat pate

Jídla podáváme do 23:30
We serve food until 11:30 PM

paštika dle našeho receptu s brusinkami / pork pate
served with cranbarries

Aktuální nabídka dalších jídel a delikates
na poslední straně
See last page for daily offer of food
and delicatessen

Stálá
nabídka
/regular
offer

50 g

56,-

100g

95,-

Quiche (slaný koláč)
69,druhy dle denní nabídky / according to daily offer

Davelské párky od Dolejších / Frankfurters
párek, čerstvý křen, okurka, francouzská hořčice
sausages, fresh horseradish, pickles and French mustard

Obložené talíře Vám vytvoříme dle Vašeho

2 nožičky/pieces

59,-

3 nožičky/pieces

75,-

Hummus s pita chlebem a olivami
Hummus with pita bread and olives

77,-

Nakládaný domácí hermelín dle našeho receptu
Traditional Czech camembert type of cheese
marinated in oil

68,-

− s porcí brusinek
− with optional portion of cranberries

75,-

Prosciutto crudo staggionato

45,-

Myslivecká slanina / local bacon

25,-

Nakládaný kozí sýr / marinated goat cheese

75,-

Francouzský kozí sýr Soignon

42,-

přání z následujících ingrediencí:
Create your own platter from following
ingredients:
připravujeme mezi 12:00—22:00 hodinou
we serve between noon and 10pm
50g

Vynikající sýr z malé berounské domácí farmy

french goat cheese

(pouze v létě / available in summer season only)

Holandská farmářská zralá gouda

Francouzský kozí sýr Soignon
French goat cheese Soignon

85,-

55,-

farmers aged Gouda
Holandská gouda 1 rok stará

35,-

100g sýra, podáváme s brusinkami a pečivem

Gouda, aged 1 year

100g of cheese served with cranberries and bread

Nakládané olivy / olives

25,-

Olivy Kalamata / Kalamata olives

55,-

obložené
talíře

Polosušená rajčata / Semi dried tomatoes

35,-

Připravujeme z italského chleba focaccia, podáváme

Nakládané okurky / pickles

12,-

zapečené / from italian focaccia bread, toasted

38,-

�/� focaccia

Mistička extra panenského olivového oleje
vlastního dovozu s focacciou
A bowl of extra virgin olive oil, imported
by us directly from Spain, served with focaccia

celá focaccia / whole focaccia

Stáčený extra panenský olivový olej COUPAGE
Extra virgin olive oil from barrel – take away
(odrůdy Picual a Arbequina − jemnější)
0,5 l
COUPAGE PET 1l

Gouda cheese, pickle, fresh cottage cheese
a další dle denní nabídky / and more according
to daily offer

Domácí jablečný páj

99,-

Domácí švédský čokoládový koláč

1l PET

230,-

s olivovým olejem 1 ks
�/� baked baguette (italian focaccia)

45,-

dezerty
/desserts

a další dle denní nabídky / and more according
to daily offer

Pouze jako příloha / only as side dish:
�/� Rozpečená bageta (italská focaccia)

45,-

Homemade chocolate rich cake

220,170,-

with olive oil

— s holandskou goudou, okurkou a čerstvým sýrem

Homemade apple pie

Jednodruhový olej odrůdy Picual (výraznější)

přílohy/
side dish

Parma ham, goat fresh cheese and dried tomato

195,-

0,5 l skleněná lahev

115,-

— s prosciuttem, kozím žervé a sušeným rajčetem

Olej VALLE DE RICOTE si sami přímo dovážíme ze
španělské oblasti Murcia, proto dokážeme zajistit velmi
vysokou kvalitu za rozumnou cenu. Na přání Vám dáme
stáčený olej ochutnat. Olej si můžete koupit i s sebou
za následující ceny:

1l

65,-

obložené
bagety
/sandwich
baguette

Brambůrky
20,-

30,-

crisps
Mandle, pistácie

39,-

almonds, pistachios
Arašídy
peanuts

29,-

oříšky
a chipsy
/nuts
and CRISPS

