CAFÉ & BISTRO by Prague Chocolate JE TO PRAVÉ MÍSTO pro váš dobrý pocit.
Vyrábíme a servírujeme pro vás srdcem domácí produkty
z farmářských lokálních surovin.
Make yourself feel at home at Prague chocolate bistro!
We serve fresh home baked products made from locally farmed produce.

Milujeme, co děláme. Děláme, co milujeme.
We do what we love and we love what we do.
wi-fi: neruda_cafe, heslo (password): bistro123

Pražská horká čokoláda

Prague Hot Chocolate

Je připravována podle originální receptury rozpouštěním hořké a mléčné čokolády a kakaového másla.
To nápoji propůjčuje tu pravou jemnost a krásnou
čokoládovou vůni!

Our original hot chocolate is prepared by melting high
quality dark and milk chocolate with cocoa butter. The
cocoa butter gives softness and seductive aroma to
the chocolate!

Horká čokoláda67,−

Hot Chocolate67,−

Horká čokoláda se šlehačkou77,−

Hot Chocolate with whipped cream77,−

Horká čokoláda s čerstvým ovocem127,−

Hot Chocolate with fresh fruit 

127,−

Horká čokoláda s panákem107,−

Hot Chocolate & Shot107,−

Čokoládové fondue297,−

Chocolate Fondue297,−

Babyccino67,−

Babyccino67,−

Mléko navíc7,−

Extra Milk7,−

Amaretto/ Tuzemský rum/ Jameson
(pro 2 osoby)

horká čokoláda s našlehaným
mlékem

Pražská horká čokoláda

Amaretto/ Tuzemský rum/ Jameson
(for 2 persons)

hot chocolate with
whipped milk

Prague Hot Chocolate

Džusy, Limonády a Smoothie
Fresh džus

dle denní nabídky

0,3 l	

Juices, Lemonades, Smoothies
117,−

Fresh juice

according to the daily offer

0,3 l	

117,−

Přírodní domácí limonády

0,35 l 77,−

Homemade Lemonades

0,35 l	

77,−

Smoothie

0,35 l 117,−

Smoothie

0,35 l	

117,−

0,3 l	

67,–

Citrónová
Citrónová se šalvějí
dle denní nabídky
Matcha
Mango

Domácí jablečný mošt

česká jablka bez chemie

0,3 l	

67,−

Coca Cola Original

0,33 l 67,−

Coca Cola Zero

0,33 l	

Studené nápoje

67,−

Lemon
Lemon & Sage
according to the daily offer
Matcha
Mango

Homemade Apple Juice
natural Czech apples

Coca Cola Original

0,33 l 67,−

Coca Cola Zero

0,33 l 67,−

Cold drinks

Flower of Life

Květ život a
Harmonizovaná voda

Harmonized Water

Naše harmonizovaná voda chutná prokazatelně lépe
než ta právě stočená „z kohoutku“. Taková voda totiž na své cestě potrubím prochází různými ventily
a čističkami pod nepřirozeně vysokým tlakem. Tím
ztrácí svou přirozenou vitální a biologickou hodnotu.
Díky harmonizující mandale a drahým kamenům
získává naše voda opět svou původní kvalitu a chuť.
Přesvědčte se sami.

Our harmonized water tastes so much better than
the tap version. Water on its way through the water supply ﬂows through many valves and treatment
plants under unnaturally high pressure. It therefore loses its natural vital and biological value.
Thanks to our harmonizing mandala and precious
stones it regains its original quality and taste. Try it for
yourself.

Sklenka 200 ml17,−

Glass 200 ml

17,−

Karafa 1 l47,−

Carafe 1 l

47,−

Minerální voda
Romerquelle 0,33 l47,−
(perlivá/ neperlivá)

Voda

Mineral Water
Romerquelle 0,33 l
(sparkling/ still)

47,−

Water

Sypané čaje

0,5 l

0,5 l

Loose Leaf Tea

Připravujeme z luxusních sypaných čajů značky
Harney & Sons.

Our tea comes from the luxury brand
Harney & Sons.

Černý čaj English Breakfast87,−

English Breakfast Black Tea Hot87,−

Hot Cinnamon Sunset87,−

Cinnamon Sunset87,−

Zelený čaj Sencha87,−

Sencha Green Tea87,−

Ovocný čaj s malinami87,−

Fruit Tea with Raspberries87,−

Bylinné čaje

0,5 l

černý čaj s příchutí skořice,
pomeranče a hřebíčku

0,5 l

black tea with ﬂavour of cinnamon,
oranges and clove

Herbal Tea

Česká bylinná směs
ze statku Svojetice 

87,−

Czech Herb Mix
coming from Svojetice farm87,−

Mátový čaj z čerstvé máty87,−

Fresh Mint87,−

Ledový čaj

0,35 l

lipový květ, měsíček lékařský,
heřmánek

0,35 l

linden ﬂower, marigold,
chamomile

Ice tea

Ledový čaj dle denní nabídky87,−

Ice Tea by daily offer87,–

Další čaje

0,2 l

0,2 l

Other tea

Matcha čaj87,−

Matcha Tea87,−

Matcha latte87,−

Matcha Latte87,−

Chai latte87,−

Chai Latte87,−

s medem a mlékem

Čaje, teplé nápoje

with milk and honey

Tea, Hot Drinks

Espresso

Espresso

Káva z české pražírny La Bohéme. Méně pražená
káva svěží a plné chuti.

Coffee from Czech roaster La Bohéme. Light roast of
fresh and full taste.

Espresso47,−

Espresso47,−

Espresso Macchiato57,−

Espresso Macchiato57,−

Lungo47,−

Lungo47,−

Dvojité Espresso67,−

Double Espresso57,−

Cappuccino67,−

Cappuccino67,−

Café Latte77,−

Café Latte77,−

Flat White87,−

Flat White87,−

Filtrovaná káva

Filter Coffee

Výběrová káva z malých horských farem, česká pražírna Beansmiths připravovaná metodou Batch Brew.

Specialty coffee from small mountain farms. Czech
roaster Beansmiths, Batch Brew method.

Filtr dne77,−

Filter of the day77,−

Kávové speciály

Coffee Specials

Káva Pražské čokolády97,−

Prague Chocolate Coffee97,−

Ledová káva/ Frappé97,−

Ice Coffee/ Frappé97,−

Káva z praženého (BIO)57,−

Barley Coffee (ORGANIC)57,−

Espresso Tonic77,−

Espresso Tonic77,−

Ledový filtr Batch Brew77,−

Ice Filter Batch Brew77,−

Alternativní mléko17,−

Alternative milk17,−

Shot kávy navíc27,−

Extra Shot27,−

espresso, horká čokoláda, mléčná pěna

Káva

espresso, hot chocolate, milk foam

Coffee

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka
Allergen information will be provided by server upon request

Snídaně

Breakfast

Snídaně připravujeme z čerstvých surovin především
od českých farmářů nebo malovýrobců. Snídaně pro
Vás připravujeme do 12. 00.

Breakfast are prepared from fresh ingredients mainly
from Czech farmers or small producers. Breakfasts
are served until 12 am.

Teplé ovesné vločky s čerstvým
ovocem a medem97,−

Warm Oat Flakes with fresh fruit
and honey97,−

Croissant37,−

Croissant37,−

Croissant s Pražskou čokoládou67,−

Croissant with Prague chocolate67,−

Croissant s Pražskou šunkou, sýrem
gouda a čestvou zeleninou97,−

Croissant with Prague ham, gouda
cheese and fresh vegetables97,−

Acai miska147,−

Acai Bowl147,−

Bistro Trio167,−

Bistro Trio167,−

Česká snídaně 

Czech Breakfast

acai, čerstvé ovoce, mléko, kokos,
semínka, oříšky
káva, fresh džus, croissant

257,−

farmářská šunka a sýr gouda, vejce,
máslo, kváskový chléb, domácí
pomazánka, denní koláč, fresh džus

Snídaně Pražské čokolády
Pražská čokoláda, croissant,
fresh džus, čerstvé ovoce,
marmeláda, máslo

Snídaně

257,−

acai, fresh fruit, milk, coconut, seeds,
nuts
coffee, fresh juice, croissant

257,−

Prague ham, gouda cheese, egg,
butter, seasonal cake, wholemeal
bread, homemade spread, fresh juice

Prague Chocolate Breakfast257,−
Prague hot chocolate,
croissant, fresh juice,
fresh fruit, butter, jam

Breakfast

Jídla

Meals

Polévka dle denní nabídky 

87,−

Soup of the day 

87,−

Variace českých farmářských
sýrů 150 g
197,−

Czech Farm Cheeses
Variation 150 g

Variace českých farmářských
sýrů 150 g se skleničkou
naturálního vína267,−

Czech Farm Cheeses
Variation 150 g with glass of
natural wine

267,–

Farmářské prkénko 250 g

Plate to share 250 g

297,–

pečivo, marmeláda, olivový olej

Mix českých farmářských sýrů,
pražská šunka, sušená rajčata,
taggiasche olivy, kapari, pomazánka,
grissini a žitný chléb

297,−

Quiche dle denní nabídky147,−
servírovaný teplý s malým
zeleninovým salátem

bread, jam, olive oil

Czech farmer cheeses,
Prague ham, dried tomatoes,
taggiasche olives, capers, spread,
rye bread, grissini

Quiche of the day147,−
served warm with
a small salad

Sendviče
Pražská šunka & sýr

197,–

Sandwiches
147,−

Pražská šunka & farmářský sýr
gouda, máslo, zelený salát

Losos 147,−
Norský uzený losos, čerstvý sýr
Lučina, medovo-hořčično-citrónový
dressing, zelený salát, rajče

Obložené žitné kváskové chleby

Prague Ham & Cheese

Prague Ham & Farmer’s Gouda
Cheese, butter, lettuce



147,−

Salmon147,−
Norwegian Smoked Salmon,
fresh cream cheese, lettuce, tomato,
honey-mustard-lemon dressing

Rye Bread Open Sandwiches

Hummus 137,−

Hummus 

137,−

Rajčata & mozzarela 137,−

Tomatoes & mozzarella 

137,−

hummus, avokádo, bílý a černý
sezam, rukola
Rajčata, buvolí mozzarella,
kapari, RAW cuketové špagety,
pesto

Jídla

Hummus, avocado, white and black
sesame, arugula
Tomatoes, buffalo mozzarella,
capers RAW zucchini spaghetti,
pesto

Meals

Saláty

Salads

Saláty jsou podávané s čerstvým pečivem.

Salads are served with basket of fresh bread.

Cizrna197,−

Chickpeas 

197,−

Kozí sýr 

197,−

Goat Cheese197,−

Caprese 197,−

Caprese197,−

Losos 197,−

Salmon197,−

Cizrna, sušená rajčata,
grilovaný lilek, taggiasche olivy,
mix salátů

Kozí sýr, mix salátů, brusinky,
medovo-hořčično-citrónový dressing,
goji, slunečnicová semínka,
vlašské ořechy
Caprese, mix salátů, buvolí
mozzarella, rajčata, bazalkové pesto,
olivový olej
norský uzený losos, mix salátů,
rajčata, goji, medovo-hořčičnocitrónový dressing

Saláty

Chickpeas, dried tomatoes,
grilled eggplant, taggiasche olives,
lettuce mix
Goat Cheese, dried cranberries,
honey-mustard-lemon dressing,
goji, sunﬂower seeds, lettuce mix,
walnuts

Caprese, lettuce mix, buffalo
mozzarella, tomatoes, basil pesto,
olive oil

Norwegian smoked salmon, lettuce
mix, tomatoes, goji, honey-mustardlemon dressing

Salads

Slané domácí vafle

Savory Wafﬂes

Podle originální receptury vždy z čerstvého bramborového těsta.

Our original recipe! Always baked from fresh potato
dough.

Hummus197,−

Hummus 

197,−

Losos197,−

Smoked Salmon197,−

Pražská šunka & sýr197,−

Prague Ham & Cheese197,−

grilovaný lilek, cuketa, balkánský sýr,
rukola
norský uzený losos, krémový sýr
Lučina, „tatarák“ z vajec a kapari
farmářský sýr gouda, vejce

grilled eggplant, zucchini, feta based
cheese, arugula
Norwegian smoked salmon, with
egg-capers „tartare“, cream cheese

with farmer’s gouda cheese and egg

Sladké domácí vafle

Sweet Wafﬂes

Podle vlastní receptury s vůní vanilky.

Pražská čokoláda

Our own recipe with vanilla scent.

177,−

Prague Chocolate177,−

Česká vafle177,−

Traditional Czech Wafﬂe177,−

mandle v kakau, čerstvé ovoce,
šlehačka, přelité naší Pražskou
čokoládou
mák, zakysaná smetana, švestková
povidla, čerstvý sýr Lučina

with almonds in cocoa,
Prague chocolate
whipped cream
with poppy seeds, sour
cream and plum jam

Vafle podáváme od 12.00
Waffles are served from 12 am
Vafle



Wafﬂes

Dezerty

Desserts

Všechny dezerty připravujeme přímo u nás s chutí a láskou. Denní nabídka je pro vás vystavena ve
vitríně.

All desserts are prepared with enthusiasm and love
at our kitchen. Cakes of the day are displayed in the
showcase.

Cheesecake

Cheesecake

97,−

čerstvý sýr Lučina, ovoce, podávaný
s Pražskou čokoládou

97,−

Czech fresh cheese, fruit, served with
Prague chocolate

Dort Pražské čokolády107,−

Prague Chocolate Cake107,−

RAW dort117,−

RAW Cake117,−

Dort Karla IV.137,−

Charles IV. Cake137,−

Teplý jablečný závin77,−

Warm Apple Pie77,−

Bananový chlebíček67,−

Banana Bread67,–

Dezert dle denní
nabídky87,−

Seasonal Cake according
to the daily offer87,–

slaný karamel, mandle

sezónní dezert z ořechů, semínek
a bez lepku, bez cukru, veganský

mák, bílá čokoláda, švestky v rumu,
bezlepkový
plátky mandlí, domácí
šlehačkou

bez lepku a bez cukru, veganský

Ručně vyráběné pralinky

salty caramel, almonds

seasonal dessert made of nuts, seeds
and gluten free, sugar free, vegan
gluten free cake, poppy seeds, white
chocolate, plums in rum
almonds slices, served with
homemade whipped cream

gluten free, sugar free, vegan

Handmade Pralines

Pralinky vyrobené v Pražské čokoládě v Praze. Obsahují vysoce kvalitní suroviny, jako je přírodní vanilka
nebo luxusní lískové oříšky z Piemonte.

We make these pralines here in Prague. They contain
high quality ingredients such as natural vanilla or
luxurious hazelnuts from Piemonte.

Karamel v hořké čokoládě 27,–

Caramel in dark chocolate27,–

Pistáciový marcipán v ml. čokoládě 27,–

Pistachio marzipan in milk chocolate27,–

Nugát v mléčné čokoládě 27,–

Nougat in milk chocolate27,–

Nugát v hořké čokoládě 27,–

Nougat in dark chocolate27,–

Švestky v mléčné čokoládě a rumu 27,–

Plums in milk chocolate with rum27,–

Švestky v hořké čokoládě a rumu 27,–

Plums in dark chocolate with rum 
 27,–

Celý set (6 ks)137,–

Whole Set (6 pieces)137,–

Ruby pralinka 

24,–

Ruby praline 24,–

Karlova koule 38,–

Globuli Carolini 

38,–

Dezerty, Pralinky

Desserts, Pralines

Naturální vína (organická)

Natural Wines (organic)

Vína charakteristická přirozenými postupy výroby s minimem zásahů. Při zpracování se nepřidávají aditiva,
víno kvasí spontánně. Hrozny pochází z organických
nebo biodynamicky obhospodařovaných vinic. Díky
tomu tato vína vynikají svým přirozeným charakterem
a dokonale odráží terroir, odkud pochází.

Wines are speciﬁc by natural production process with
minimal intervention. No additives are added during
the process, the wine ferments spontaneously. Grapes
come from organic or biodynamic vineyards. Wines
therefore excel in their natural character and perfectly
reﬂect the terroir from where they come from.

Prosecco, Ca‘Di Rajo, Brut DOC

Prosecco, Ca‘Di Rajo, Brut DOC

Autentické naturální víno z České
republiky – bílé/ růžové/ červené

Authentic natural wine from Czech
Republic – red/ white

1 dcl87,−

1 dcl87,−

0,75 l567,−

0,75 l

suché, metoda charmat, Itálie,
Treviso

dry, made by charmat method, Italy,
Treviso

dle denní nabídky

dle denní nabídky

Speciální vína

567,−

Special Wines

Čokoládové víno bílé

Chocolate Wine, white

Čokoládové víno červené

Chocolate Wine, red

1 dcl97,−

1 dcl97,−

0,75 l

0,75 l

cuvée Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Ryzlink vlašský; infuzované bílou
čokoládou

cuvée Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Welschriesling; enriched and
macerated with white chocolate

cuvée Pinot Noir, Frankovka modrá,
Zweigelt; infuzované hořkou
čokoládou

cuvée Pinot Noir, Blue Frankish,
Zweigel; enriched and macerated
with dark chocolate

597,−

597,−

Rosé Pamplemousse

Rosé Pamplemousse

1 dcl67,−

1 dcl67,−

0,75 l467,−

0,75 l

nápoj z růžového vína s příchutí
grapefruitu

pink wine beverage with grapefruit
ﬂavour

Piva

467,−

Beer

Pilsner Urquell

0,5 l 77,−

Pilsner Urquell

0,5 l 77,−

Kocour

0,3 l67,−

Kocour

0,3 l 67,−

Postřižinské čokoládové

0,3 l67,−

Chocolate Beer

0,3 l 67,−

Pražené mandle solené

50 g67,−

Roasted Almonds salted

50 g 67,−

Varnsdorfský rodinný pivovar
Nymburský pivovar

Vína, Piva

Varnsdorf family brewery
Nymburk brewery

Wine, Beer

Tradiční koktejly
Aperol Spritz

Traditional Cocktails


147,−

Aperol Spritz147,−

Gin & Tonic147,−

Gin & Tonic147,−

Primavera prosecco & grepový
fresh džus147,−

PRIMAVERA prosecco & grapefruit
fresh juice147,−

Rum

4 cl

4 cl

Rum

Čokoládový rum Praha 147,−

Chocolate Rum Prague147,−

Ron Barceló Imperial177,−

Ron Barceló Imperial177,−

Ron Zacapa 23 let177,−

Ron Zacapa 23 years177,−

Diplomático127,−

Diplomático127,−

Legendario Elixir De Cuba97,−

Legendario Elixir de Cuba97,−

Whiskey

4 cl

naší Pražskou čokoládou infuzovaný
a nefiltrovaný bílý rum Ron Barceló

Laphroaig

4 cl

unﬁltered white rum Ron Barceló
infused by our Prague chocolate

Whiskey

147,−

Laphroaig147,−

Jameson77,−

Jameson77,−

Třebíčská jednosladová whisky117,–

Trebitsch Czech Single Malt Whiskey117,–

Ostatní

4 cl

4 cl

Others

Becherovka67,−

Becherovka67,−

Slivovice67,−

Slivovice67,−

Hruškovice67,−

Hruškovice67,−

Vodka Finlandia67,−

Vodka Finlandia67,−

Koktejly, likéry, destiláty

Cocktails, Liquors, Spirits

