snídaně (podáváme po celý den)
vejce na slanině
hemenex
míchaná vejce na másle a zelené cibulce
míchaná vejce, Proscui o
míchaná vejce, sušená rajčata
vaječná omeleta (hrášek, sýr a jak si řeknete)
3 vejce do skla
volská oka ze dvou vajec

75,75,65,75,75,75,60,48,-

(vejce vám rádi připravíme tak, jak si řeknete)

75,75,75,75,-

ohřívaná klobáska
94 % masa, hořčice, chléb
červená řepa, kozí sýr, olivy, rukola

polévka dle denní nabídky
obědová, nezahuštěná moukou

54,-

croissant máslový, teplý
doporučujeme s vanilkovým krémem
jáhlová kaše (datlový sirup, semínka, ovoce)
(ze sójového mléka +10,-)
řecký jogurt s ořechy (ovocem) a medem

35,15,69,64,Slovanské náměs 1
612 00 Brno - Královo Pole

naše vlastní výroba

ﬂague e (italský křupavý sendvič)
se šunkou a sýrem
sýrový s dvěma druhy sýrů
se slaninou
tuňákový s cibulkou
s mozzarelou, rajčetem a bylinkami
gorgonzola, Proscui o
slanina, sýr, vejce
(bezlepková varianta +20,-)
(do sendvičů přidáváme majonézy)

12,12,30,15,12,-

snídaně sladké

toust zapečený
sýrový, se dvěma druhy sýrů
sýrový se sušenými rajčaty
šunkový se sýrem
s vejci
(do toastů přidáváme majonézy)

chléb kváskový - porce
bagetka pečená 14 cm
bezlepkové pečivo
máslo
džem, med (domácí)

95,95,95,95,95,120,120,-

85,95,-

ramisu
bábovky, koláče a dále dle aktuální
nabídky vystavené ve vitríně
(naše obsluha Vám ráda poradí)

59,-

otevírací doba:
po - pá 7:30 - 19:30
so 8:30 - 18:30

dezerty - stálá nabídka
čokoládovník „Horké pokušení“,
se šlehačkou
medovník se šlehačkou
porce šlehačky
vanilková zmrzlina (kopeček)
seznam alergenů u obsluhy

tel.: 774 575 066

www.gimmicafe.cz
facebook.com/gimmicafe
55,52,20,25,-

ZDARMA
heslo: TKINEMYF

nealko
0,33 l
0,25 l
0,33 l
0,20 l
0,10 l
0,50 l

voda jemně perlivá, neperlivá
Tonic
Coca Cola (zero)
juice (pomeranč, rybíz,
ananas, jahoda)
bio mošt jablečný - 100%, čistý
kouhoutková ﬁltrovaná voda

des láty, aperi vy
33,39,39,40,20,26,-

limonády z vlastních sirupů
0,50 l
0,50 l
0,50 l
0,50 l

zázvor (z čerstvého zázvoru)
sedmikráska
bezový květ
malinová

55,55,55,55,-

0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,10 l
0,25 l

Vodka Finlandia
Jägermeister
Slivovice
Bacardi
Bucanero
Fernet
Metaxa *****
Becherovka
Jameson whiskey
Mar ni (dry, bianco)
Aperol Spritz „na ruby“

káva
60,60,60,60,69,42,65,44,65,65,75,-

0,50 l
0,50 l
0,25 l

ledový nápoj z čerstvé máty
ledový domácí čaj

55,55,40,-

Plzeňský Prazdroj
nealkoholické pivo

čerstvě lisované šťávy, fresh

teplé nápoje
svařené víno - bílé, červené
STROH Jägertee (rakouský grog)
Horké jablko (bio mošt)

60,-

42,-

M2 - Mlýnek 2 - doporučujeme
obměňujeme dle nabídky z výběrových
exkluzivních káv - 100% arabica,
čerstvá káva z českých pražíren

45,-

sojové mléko

40,37,-

59,60,45,-

čaje - přírodní, sypané
(možno kombinovat)
čerstvá máta, zázvor

10,-

Kávy z obou mlýnků Vám můžeme
připravit v těchto variantách:

pivo - lahvové
0,33 l
0,33 l

0,20 l

pomeranč, grep, jablko,
hruška, mrkev
(možno kombinovat)

M1 - Mlýnek 1
cremcaﬀé - míchaná arabica s robustou
80/20, italská tmavě pražená káva
bez kyselos

mléko ke kávě v ceně

víno - rozlévané
dle vinného lístku

sezonní nápoje

nabízíme 2 druhy káv z našich mlýnků

52,52,52,-

ovocný
bylinná směs
Harney čaje nejvyšší kvality - Harney menu 52,-

espresso, espresso lungo
doppio
la e
cappuccino
cappuccino grande - dvojité
vídeňská - prodloužené se šlehačkou
irská (irská whiskey 0,02 l, šlehačka)
espresso na ledu

M1 / M2
42,- / 45,65,- / 69,52,- / 55,52,- / 55,93,- / 99,57,- / 60,89,- / 92,42,- / 45,-

aﬀogato (espresso, zmrzlina) frappé
ledová káva se zmrzlinou a
šlehačkou příchuť do kávy
bezkofeinová káva
Red espresso
horká čokoláda se šlehačkou

62,52,72,10,44,44,54,-

(mléčná, bílá, hořká, s kokosem, s oříšky, skořice)

kakao
35,našlehané mléko
30,našlehané mléko s příchu (kokos, vanilka) 35,-

