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Americký bagel plněný sázeným vejcem, slaninou, sýrem čedar a rajčetem  139
domácí švestkový jemně pikantní dip a malý zeleninový salátek

Americký bagel s uzeným lososem, avokádovým dipem a salátovou okurkou       159
s koprovým crème fraîche, citronem a čerstvou zeleninou

Čtyři sázená vejce s opečenou slaninou a farmářským chlebem 129
s našim bylinkovým máslem a čerstvou zeleninou

Čtyři sázená vejce se šunkou, žampiony a sýrem ementál 129
s farmářským chlebem, našim bylinkovým máslem a čerstvou zeleninou

Čtyři míchaná vejce na másle s pažitkou, žitný chléb s hořčičným semínkem 129
s našim bylinkovým máslem a čerstvou zeleninou

Omeleta ze tří vajec se sýrem ementál, šunkou a zeleným hráškem 129
podávaná s americkým bagelem, bylinkovým máslem a čerstvou zeleninou

Tousty “kafedoma“ se zapečeným sýrem camembert a šunkou 105
s brusinkovým dipem a čerstvou zeleninou

Bagel s grilovaným kozím sýrem, červenou řepou, vlašskými ořechy 149
s listovým salátem, fíkovým balsamikem, creme fresh

Wrap s míchanými vejci s opečenou slaninou, jemně pikantní švestkový dip 135
s malým zeleninovým salátkem

DUO lehké cottage vajíčkové a avokádové pomazánky s ředkvičkou 129
s vařeným vajíčkem a zeleninovou oblohou, žitný chléb s hořčičným semínkem

Čokoládovo-ovesná kaše se sojovým mlékem s chia semínky a tahini 94
litá agávovým sirupem a s čerstvým banánem

Kefírové lívanečky s jemnou karamelovou omáčkou a jablky se skořicí 98
se zakysanou smetanou, zdobené pekanovými ořechy

Možno s bezlepkovým pečivem 20 

Snídaňovou nabídku Vám nabízíme od 7:30 do 10:45 hodin 
Seznam obsažených alergenů Vám obsluha předloží na vyžádání

snídaně



Krémová polévka z červené řepy, s česnekem a kokosovým mlékem 55
s bazalkovým pestem (bezlepková, VEGAN)

Thajská kokosová kari polévka s rýžovými nudlemi a uzeným tofu 115
s restovanými žampiony, červenou cibulí a paprikou (citronová tráva, zázvor, koriandr, sezam)
(bezlepková, VEGAN) možno s krevetou
 

Burrito s veganským mletým masem, pečenou dýní a červenými fazolemi 215
s černou rýží, sypané cheddarem, domácí rajčatový dip a čerstvá zelenina  

Šťavnatý burger se švestkovým dipem a červeným fermentovaným zelím  225
s rajčaty, kyselou okurkou a majonézou v medové bulce, cibulové kroužky a pečené brambory           
na grilu s domácí tatarskou omáčkou

Veggie „kuřecí“ KORMA s kešu ořechy a kokosovým mlékem 195
s jasmínovou rýží  (bezlepkové, VEGAN) 

Grilovaný balkánský sýr s pečenými kari bramborami 210
restovaná zelenina ve sweet-chilli omáčce (bezlepkové)                                                  

Náš korejský BOWL (zeleninová mísa) s veggie „kuřecími“ kousky                            215 
hranolky z cukety, mrkve a bílé ředkve, žampiony, listový baby špenát, marinované čínské zelí, 
chilli paprička, jasmínová rýže, arašídy, sázené vejce a omáčka sweet-chilli (bezlepkové, VEGAN na 
vyžádání bez vejce)

Zeleninový tataráček zdobený olivou a sušeným rajčetem  165
mrkvové špagety, topinky farmářského chleba  
(VEGAN, na vyžádání možno bezlepkové)

 
Obědovou nabídku Vám nabízíme od 11:00 do 19:00 hodin 
Seznam obsažených alergenů Vám obsluha předloží na vyžádání

naše nabídka



Americký bagel plněný sázeným vejcem, slaninou a sýrem čedar 139
s čerstvým salátem a rajčetem, náš domácí dip

Americký bagel s uzeným lososem a avokádovým dipem 159
se salátovou okurkou, koprovým crème fraîche, citronem a čerstvou zeleninou

Bagel s grilovaným kozím sýrem, červenou řepou, vlašskými ořechy 149
s listovým salátem, fíkovým balsamikem, creme fresh

Wrap plněný míchanými vejci s opečenou slaninou 135
náš jemně pikantní švestkový dip, čerstvá zelenina

Opékané bramborové noky s povidly, rumem a zakysanou smetanou 125
sypané mandlovými lupínky a mátou

Olivová tapenáda se sušenými rajčaty, sýrem Pecorino a avokádovou pěnou  135
s opečeným farmářským chlebem 
doporučujeme k vínu pro dvě osoby (možnost bezlepkového pečiva)

Odpolední snacky nabízíme od 14:00 do 19:00 hodin 
Seznam obsažených alergenů Vám obsluha předloží na vyžádání

 

odpolední snacky







nápoje



espresso 

aktuální kávu na mlýnku Vám ráda sdělí naše obsluha

espresso  44

doppio (dvojité espresso) 56

macchiato (espresso s mléčnou pěnou) 48

cappuccino (espresso s mléčnou pěnou) 62

caffè latte (espresso s více mléčné pěny) 64 

flat white (dvojité espresso s mléčnou pěnou) 65

lungo (espresso + horká voda) 52

americano (dvojité espresso + horká voda) 65

extra shot espressa  12

sojové mléko 12

filtrovaná káva (0,25 l)

Filtrovanou kávu pro Vás připravujeme ze sezónních, jednodruhových směsí výběrové kávy a najdete 
u nás kávu z celého světa. S nabídkou kávy a jejím výběrem Vám rádi poradíme. 

filtrovaná káva – dle denní nabídky  
 
Columbia La Serrania — bezkofeinová káva 72
zpracování: promyté, chuť: vanilka, křížaly, koření

Kávový degustační set 106
dvě filtrované kávy z aktuální nabídky (2 x 0,15l)



speciality
irská káva  86
double espresso, třtinový cukr, Tulamore dew, smetanová pěna

vídeňská káva  70
double espresso, šlehačka

alžírská káva  80
double espresso, vaječný likér, šlehačka, čokoláda

espresso tonic s mátou 74
espresso, zázvorový tonic, led, máta

banana split 78
espresso, banánový sirup, mléčná pěna, čokoláda

baileys macchiato 88
 espresso, baileys, kondenzované mléko, mléčná pěna, čokoláda

ledové latté 76
double espresso, led, mléčná pěna, sirup

chai latte  76
černý čaj Earl Grey, koření masala, sojové mléko, vanilkový sirup

ledové frappé 78
káva, třtinový cukr, vanilková zmrzlina, mléko, led

affogato 68
smetanová zmrzlina, espresso, lískooříškový sirup, máta

zmrzlinový pohár s horkými jahodami a mátou 88
smetanová zmrzlina, jahodový rozvar, máta, domácí šlehačka



čaj 

čerstvé (0,38 l) 

čaj z čerstvé máty s medem   64
čaj z čerstvého zázvoru s medem   64

BIO čaje sypané (0,38 l)

BIO ovocný čaj lesní plody — malina   64
BIO ovocný čaj jahoda — pomeranč   64
BIO ovocný čaj černý bez — vanilka  64
BIO zelený čaj citron — zázvor  64
BIO zelený čaj čínský jasmín  64
BIO černý čaj Earl — Grey   64
BIO černý čaj assam, jemně bylinný   64
BIO rooibos čaj, brusinka — zázvor   64
BIO bylinný čaj meduňka — máta   64

horká čokoláda
Jordi’s horká čokoláda s domácí šlehačkou 78
kakaové boby 63%, třtinový cukr

(připravujeme z mléka, na přání připravíme z horké vody)

(připravujeme z mléka, na přání připravíme také z vody)



nealkoholické nápoje

naše limonády (0,5l)  
citronáda s mátou neperlivá 68
jahodová s mátou jemně perlivá 72

100% mošty (0,2l) 
jablko – rakytník    38
hruška 100%   38

ostatní
pomerančový džus 100%  (0,2 l) 38
jablečný džus 100% (0,2 l) 38
zázvorový tonic      (0,3 l) 44
coca-cola  (0,33 l) 44
Rajec jemně perlivá voda  (0,33 l) 38
Rajec neperlivá voda    (0,33 l)  38
filtrovaná voda neperlivá (0,5 l)  24
chlazená sodová voda jemně perlivá (0,5 l)  28



víno 
bílá 0,1 l / 0,7 l

Cuvée Přátelství  40 / 280
suché, oblast Morava, víno od čtyř mladých vinařů,  
víno s příběhem

Muller Thurgau 34 / 240
suché, vinařství Lahofer

Rulandské šedé   42 / 294
polosuché, vinařství Lahofer

Sauvignon  42 / 294
polosuché, vinařství Hanzel

rosé 0,1 l / 0,7 l

Svatovavřinecké rosé   34 / 240
polosladké, vinařství Lahofer

červené 0,1 l / 0,7 l

Cabernet Sauvignon, Las Moras 42 / 294
Suché, ovocné, chuť čer.rybíz, dub, Argentina

Malbec, Melodias Trapiche 44 / 310
Suché, svěží ovocné a fialkové tony, Argentina 

Blauburger  42 / 294
Pozdní sběr, suché, vinařství Hanzel

šumivé                                                                                                         0,1 l / 0,7 l

Bohemia sekt — Demi sekt, Brut 250
Vino Prosseco   36 / 240



pivo

Bernard světlý ležák 12°  (0,5 l) 50
Bernard černý ležák 12° (0,5 l) 50
Bernard s čistou hlavou švestka  (0,5 l) 50
Bernard s čistou hlavou světlé  (0,5 l) 50



O naší kavárně, kuchyni 
a kávě

Kavárna
Kavárna s milým názvem „kafe doma“ na Mírovém náměstí v Litoměřicích je pro Vás ote-
vřena od 2. května 2016.

Místo pro setkávání lidí

Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo vytvořit v Litoměřicích inspirativní a příjemné 
místo pro setkávání lidí. Kromě samotného interiéru, milou atmosféru podporuje i sa-
motná poloha kavárny v klidné části zahrady a to přímo na náměstí v Litoměřicích. Neku-
řácké prostředí, vynikající bezlepkové a low-carb dezerty, příjemná lehká a zdravá jídla 
a  v  neposlední řadě úžasná výběrová káva, jsou jen některé z  celé řady prvků, které 
našim hostům můžeme nabídnout a podpořit tak jejich spokojenost.

Jedinečný a originální koncept

Kavárna je vybudována podle zásad filosofie Feng Shui a zásad stavební biologie, jedná 
se tedy o posvátné místo, kde se budete cítit dobře, je vhodné pro relaxaci a inspiraci. 
Prostory jsou vybaveny zásadně přírodními nefalšovanými materiály, výstavba a vyba-
vení je respektující individuální přístup, spojení s přírodou, vycházející vstříc člověku 
a potřebám lidí.

Společná práce byla oceněna certifikátem kvality od České školy Feng Shui. Kavárna 
kafe doma je první certifikovanou Feng Shui kavárnou v České republice. Tato kavárna 
je místem plným života, kam se lidé vrací jednoduše proto, že jim je tu dobře. Pohodová 
atmosféra dá rychle zapomenout na každodenní starosti a pracovní shon a hluk města. 
Přepadne-li Vás malý hlad, jednoduše si vyberete z nabídky naší domácí kuchyně něco 
dobrého na zub.

O naší kavárně, kuchyni 
a kávě



Kuchyně
Součástí kavárny je také naše skvělá kuchyně, ve které vaříme jídla, která jsou zdravá 
a zároveň chutná, jídla lehká i sytá. Naše kuchyně je z velké části bezmasá, ale snažíme 
se vařit přátelsky vůči lidem, kteří jsou zvyklí jíst maso.

Naše kuchyně je také otevřena novým směrům a rádi bychom, aby si u nás každý vybral 
něco svého. Vaříme hravě, zdravě s úsměvem a především chceme potěšit a inspirovat 
všechny Vaše smysly, zdravě propojovat chutě, vůně a barvy.

Věříme, že v naší kavárně si každý vybere něco svého a bude se u nás cítit jako doma.

Káva
Spolupracujeme s českou pražírnou výběrové kávy doubleshot, s menší rodinnou pražír-
nou co-bean a proč tomu tak je? Dozvíte se níže.

Naším společným cílem je představit českému zákazníkovi kávu jako kulinární produkt 
s jasně daným původem a v našich končinách zatím nepoznaným chuťovým potenciá-
lem. Na prvním místě je vždy kvalitní a čerstvá surovina.

Kávy, které naleznete v naší kavárně, nabízíme pod jménem farmáře společně s ma-
ximálním množstvím informací o původu. Naše nabídka je sezónní jednoduše proto, že 
káva je sezónní produkt. Zákazník si může vybrat z různých odrůd káv, metod zpracování 
a chuťových profilů.

Díky úzké spolupráci s pražírnou máme vždy maximální informace a doporučení pro 
přípravu dané kávy. Pravidelně se navštěvujeme, konzultujeme a ochutnáváme nové kávy 
a způsoby přípravy. Díky tomu pak dokážeme připravit kávu přesně tak, aby její chuť byla 
co nejlepší.

Na druhou stranu chápeme, že výběrová káva je pro mnoho hostů velkou neznámou 
a její chuť a kvalitu není možné ocenit po prvním šálku.

Sami se přesvědčíte, že pokud si jednou zvyknete na výběrovou kávu, nebudete chtít 
žádnou jinou. 



www.kafedoma.cz


