
vaše spokojenost je pro nás důležitá. Pokud něco není v pořádku, 
prosím dejte nám to vědět jakýmkoliv poznatkem přímo zde v kavárně.
vaše kritika nám pomáhá se zlepšovat. Budeme rádi, pokud budete 
spokojeni a doporučíte náš podnik i vašim přátelům. Děkujeme.

Naše kavárna je provozována pražírnou mamacoffee.
Naše kávy si nejen sami pražíme, ale také je pro vás pečlivě vybíráme 
z jednotlivých sklizní od drobných farmářů po celém světě. 
S mnohými udržujeme dlouhodobé a osobní vztahy. Známe se s jejich 
rodinami a víme, jak o svou kávu pečují. Díky tomu vám můžeme 
nabídnout to nejlepší, co jejich aktuální sklizně nabízejí. Zrnkovou 
kávu a kávové příslušenství navíc můžete v naší kavárně i zakoupit. 
Neváhejte se obrátit na naše baristy, rádi vám s výběrem poradí.
Our cafe is run by mamacoffee roastery.

WiFi mamacoffee 
heslo kava1234

Kavárna mamacoffee Vodičkova 
Vodičkova 6, Praha 1

Kavárna mamacoffee Londýnská 
Londýnská 49, Praha 2
Kavárna mamacoffee Jiřího z Poděbrad  
Nám. Jiřího z Poděbrad 12, Praha 3
Kavárna & bistro mamacoffee Sokolovská  
Sokolovská 6/85, Praha 8
Café Jedna Veletržní palác  
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Kavárna Pod Lipami  
Čechova 1, Praha 7

www.mamacoffee.cz

mamacoffeecz

HLAVNÍ JÍDLA

mezze 8, 11 145
hummus, quinoový salát, mrkvovo-jablečný salát, 
marinované olivy, pita chleba
cizrnové kari s rýží vegan 145
burger 1, 11 vegan 165
v naší housce s pečenou mrkví
varenyky 1,7 možné vegan 8ks 160
ukrajinské pirožky plněné bramborovou kaší
s kysanou smetanou, smaženou cibulkou a koprem 
bramborové placky s pažitkovým dipem 1, 3, 7 105
celozrnné těstoviny dle denní nabídky 1, 7, 12 135

K VÍNU

marinované olivy 100g 62 
směs pražených semínek 70g 62

DEZERTY

dle denní nabídky
Stejně jako si hlídáme kvalitu kávy a její pražení, hlídáme i kvalitu jídla 
a dezertů v našich kavárnách. Proto jsme se rozhodli spoléhat na 
vlastní tým, recepty i čerstvé suroviny z prověřených zdrojů. Každý 
den pro vás pečeme z kvalitních, lokálních surovin od dodavatelů, 
které dlouhodobě známe. Připravujeme jídla vegetariánská, veganská 
i bezlepková. Naše menu je inspirováno středomořskou 
a blízkovýchodní kuchyní a je obměňováno podle sezónních 
surovin. Nepoužíváme konzervanty, barviva, dochucovadla ani 
polotovary. 

* vejce z farmy s kódem 1
** informace o alergenech k nahlédnutí u obsluhy

Alergeny
1 lepek, 2 Korýši, 3 vejce, 4 ryby, 5 arašídy, 6 sója, 7 mléko, 8 ořechy, 
9 celer, 10 hořčice, 11 sezam, 12 oxid siřičitý a siřičitany, 13 vlčí 
bob, 14 měkkýši

Všechny pokrmy jsou připravovány v provozu, kde se vyskytuje lepek, 
vejce, arašídy, sója, mléko, ořechy, celer, hořčice a sezam. Mohou 
obsahovat malé množství těchto alergenů.

Vodičkova

Pražírna

Kavárny

Řemeslná pekárna



ALKOHOL 0,04 l

RUMY

Botran Reserva 105
Don Papa 115
Zacapa Solera 23y 130

WHISKY 

Kilbeggan 60
Teeling 90
Nikka Blended 110

OSTATNÍ

Tanqueray gin 70
Russian Standard vodka 50
Žufánek slivovice, hrUškovice 70
Baileys 55

Informace o alergenech v nápojích vám rádi poskytneme na vyžádání.

DENNÍ NABÍDKA JÍDEL

SNÍDANĚ

krémová míchaná vajíčka * 3,7, 105
2 ks, chléb 1, salát 6, 8, 11, 
podáváme do 11.30 ve všední dny nebo do 13.00 o víkendu
„mama snídaně“ *1,3,7 125
vajíčko na měkko, farmářský sýr, marmeláda, máslo, chléb z naší 
pekárny, miska ovoce
podáváme do 11.30 ve všední dny nebo do 13.00 o víkendu 
lívance 1 vegan 115
kokosové s mangovým přelivem

EXTRA

máslo 7 porce 15
vejce *3  1 ks 20
pita 1 vegan 20
chléb 1 vegan 20

PŘEDKRMY A MALÁ JÍDLA

denní polévka** 58
hummus se Zaatarem 1,11 109
divoký tymián, PITA CHLEBA
hummus s Matbuchou 125
pečená rajčata, paprika, lilek
hummus s Ajvarem 1, 11 125
ČALAMÁDA Z PAPRIK 
chléb s vajíčkovou pomazánkou *1,3,7,10 75
chléb s dýňovo-čočkovou pomazánkou 1 vegan 75
malý salát 8 65
mrkvovo-jablečný salát s rozinkami 11 vegan 75
quinoový salát s červeným kysaným zelím 8, 11 vegan 75

KÁVA

Všechny kávy jsou citlivě praženy v naší vlastní pražírně.
rádi vám doporučíme čerstvě praženou kávu i domů, nebo do práce.
espresso 45
espresso macchiato 50
double espresso 60 
cappuccino 55
cafè latte 65
flat white 67
batch brew filtrovaná káva 55 
espresso tonic 75
irská káva 105
ledová káva bez mléka 65  
ledová káva s mlékem 70
ledová káva s kahluou 95 

EXTRA

sojové mléko ke kávě 5
kávový nápoj ze sojového mléka + 10
extra shot 15
bez kofeinu 0

SYPANÉ ČAJE DO KONVIČKY

Earl grey 55
Assam India 55
Japan Sen cha 55
China Jasmine 55
Le touarég 55
Rooibos 55
Puerh 55
Ovocný čaj 55

horký zázvor s medem a citronem 60
čaj z čerstvé máty s medem a citronem 60
chai latte 67

HORKÉ NÁPOJE

kakao 50
horká čokoláda ze smetany 60
horká čokoláda ze sojového mléka 60
svařený mošt dle výběru (s hřebíčkem a skořicí) 50
svařené víno červené/bílé 65
horká včelovina 58 

NEALKO

mošty 0,2 l 35
jablko, jablko-limeta...
100% podíl ovocné složky. Bez konzervantů, přídavku vody, 
sladidel, ochucovadel i koncentrátů. Základem je jablečný mošt 
s příchutěmi dle aktuální nabídky.

ČERSTVÉ LIMONÁDY 0,35l/0,5l

malinovka z malin 49/65
citronáda 49/65
mangovo - maracujová 59/79
další čerstvé limonády dle aktuální nabídky 49/65

PIVO, CIDER ve skle

pivo 0,33 l
dle aktuální nabídky Chříčského pivovaru
Pazdrát 11° 52
Vzkříšení 13°62

Magnetic apple cider 0,33 l 60
Magnetic apple cider premium, chmelený 0,33 l 62

VODY A OSTATNÍ ve skle

Rajec voda jemně perlivá/neperlivá 0,33 l 35 
Club-maté 0,33 l 55
Club-maté cola 0,33 l 55
On Lemon různé druhy 0,33 l 65 
On Lemon Yerbamaté, Matchbata 0,33 l 72 

VÍNA ROZLÉVANÁ

Červené, bílé, růžové

České z Vinařství Veverka 1 dcl 32
Ryzlink Rýnský, Alibernet  

Francouzské od rodinných 
vinařů z oblasti Cotes du Rhone 1 dcl 38
Méditerranée, Chanssaud, Ventoux

S výběrem vína vám rádi poradíme. Neváhejte se obrátit na naše 
baristy.

VÍNA LAHVOVÁ 0,7 l

VINAŘSTVÍ VEVERKA
Vinařství Veverka je rodinné vinařství z Čejkovic na jižní Moravě. 
K vínu přistupují s respektem a v průběhu celého procesu je dbáno 
na maximální šetrnost k přírodě a ke zdraví konzumenta. Vinice 
se postupně zařazují do bioprodukce, což podmiňuje mj. úplné 
vyloučení použití umělých hnojiv či chemických prostředků…

BÍLÉ

Ryzlink vlašský 2015 250
Hibernal 2016 265

ČERVENÉ

Frankovka 2015 250
Sevar 2016 250

RŮŽOVÉ

Rulandské modré 2017 230


