Káva...
Kaviareň a čajovňa Carmel Café Vám
prináša atmosféru s vôňou dobrej kávy,
ktorú podfarbuje priestor, hudba,
knihy a ľudia.
Spoločne sa snažíme vytvárať
priateľský a otvorený priestor, kde sa
môžete cítiť ako doma a tiež trochu
ako vo sne...
Hebrejský výraz „kerem el“ v preklade
znamená Božia vinica. Karmel je
pohorie v Izraeli, ktoré sa spomína už v
Starej zmluve z čias proroka Eliáša.
Vďaka svojej prírodnej kráse sa stal
Karmel aj jej symbolom.

Vitajte v Carmel Café a cíťte sa u nás
príjemne.

Známa a tajomná

Honoré de Balzac pri písaní svojich románov
vypil denne až 60 šálok kávy, ospevoval ju
ako dokonalú tekutinu, ktorá spôsobuje
explóziu tvorivosti.
Voltaire, filozof, básnik a spisovateľ, jej denne
vypil až 50 šálok.
Pri príprave kávy mal Ludwig van Beethoven
jednu zvláštnu podmienku: v šálke musela byť
káva uvarená presne zo 60 rozomletých
kávových zrniečok. Ani o zrniečko menej!
O káve dokonca vznikla aj kantáta, ktorú
zložil Johan Sebastian Bach.
Ak patríte k veľkým milovníkom kávy, určite Vás
poteší, že kofeín navyše pozitívne vplýva na
organizmus.

Kto miluje vôňu a chuť čerstvo
uvarenej kávy, je na správnom mieste.

Naše kávy Vám radi pripravíme
aj v bezkofeínovej verzii.
V našej ponuke nájdete aj
bezlaktózové mlieka.
Na počkanie Vám pripravíme
napríklad mandľové mlieko z
čerstvých surovín.

Káva nie je len nápoj, káva je uskutočnená túžba.
Oľga Feldeková

Espresso
Espresso Lungo (veľké)
Espresso Doppio (dvojité)
Cappuccino (7)*

1,10 €
1,10 €
1,80 €
1,30 €

espresso s našľahaným mliekom

Cappuccino XXL (7)*

2,00 €

veľké espresso s našľahaným mliekom

Caffé Latté

1,30 €

(7)*

espresso s našľahaným mliekom

Cappuccino/Caffé Latté

(7)*

1,50 €

mandľa(8)*, jahoda, karamel, čokoláda,
vanilka, kokos
(7)*

s príchuťou:

Frapé
1,30 €
Ľadová káva so zmrzlinou (6,7)* 2,30 €
espresso, mlieko, čokoládová zmrzlina,
čokoládový Monin, topping

Grécka káva

1,60 €

pripravená tradičným spôsobom v džezve
s anízom

Indická káva

1,60 €

pripravená v džezve s klinčekmi

Škoricová káva

1,60 €

pripravená v džezve so škoricou

Zázvorová káva (7)*

1,60 €

pripravená v džezve so zázvorom

Kardamómová káva

1,60 €

pripravená v džezve s kardamómom

Vanilkový sen (6, 7)*

2,00 €

espresso s mliekom, vanilkovým krémom a
vanilkovou zmrzlinou, šľahačka

Šľahačka/Zmrzlina (kopček) (6, 7)* 0,40 €
Mlieko (7)*
0,10 €
Bezlaktózové mlieka: mandľové (8)*, sójové,
LaktoFree
0,30 €

Naše alternatívky
Rozličné spôsoby prípravy kávy, pri
ktorých si vyberáme svetlo pražené
odrody. Kávy robíme z kvalitných
jednodruhových arabík.
Cena filrovaných káv je 1,80 €.
Kávu Vám pripravíme podľa
aktuálnej ponuky.

Aeropress

Tento pomerne nový spôsob prípravy kávy
je veľmi obľúbený, pretože je časovo
nenáročný a vychutnáte si kávu s plným
telom, silnou chuťou, no káva nie je horká ani
„prepálená“ . Základom je pomalá extrakcia
kávy cez jemný papierový filter. Extrakcia
prebieha stláčaním vzduchovej bubliny, ktorá
vznikne medzi kávou a gumovým piestom.
Tento proces trvá cca 2 minúty. Teplota
vody je cca 90°C.

Frenchpress

Tento spôsob prípravy je známy z
Francúzska už od polovice 19. storočia. Pri
tomto spôsobe vynikne nahrubo namletá
káva pripomínajúca kryštálový cukor. Kávu v
sklenej kanvičke zalejeme cca 95°C vodou,
zamiešame a po 3 – 4 minútach pomaly
stláčame kovovým filtrom nadol.

Dripper

Jednoduchý spôsob prípravy, ktorý chuťovo
pripomína prekvapkávanú kávu. Ide o
nádobku s jemným kovovým filtrom na dne,
na ktorý nasypeme hrubšie namletú kávu,
zakryjeme „mištičkou“ s otvormi, cez ktoré
pomaly preteká cca 95°C voda.

Limonády

Citrusová limonáda

1,50 €

citrusová šťava, citrus, trstinový cukor,
voda

Ovocná limonáda

1,50 €

Mojito

1,80 €

Čaje

Na pitie čaju je vždy vhodný čas.
Lewis Carrol

mrazené ovocie, trstinový cukor, voda

mäta, citrónová šťava, trstinový cukor,
mojito Monin, voda

Zázvorová limonáda

1,80 €

zázvor, citrónová šťava, trstinový cukor,
voda

Počas letnej sezóny Vám do limonády
na želanie dáme aj čerstvé bylinky.

Horúce
džúsy
Horúce jabĺčko
1,50 €
jablkový džús, klinčeky a škorica

Čaj zvyšuje dobrú náladu, pozitívne
pôsobí ako skvelý termoregulátor,
znižuje krvný tlak, lieči dýchacie
problémy, má antibiotické účinky a
veľké množstvo
iných blahodárnych
účinkov na organizmus.
Čaje v našej ponuke sú kvalitné
sypané odrody a zmesi (objem 3 dcl).
Všetky čaje podávame
s cukrom, medom
a citrónom.

Čierny čaj

K najdôležitejším látkam obsiahnutým v
čiernom čaji patrí kofeín a triesloviny.
Dlhodobo povzbudzuje organizmus a
pritom nezaťažuje srdce. Odporúčaná
doba lúhovania je 5 minút.

Earl Grey
čierny čaj s bergamontovou arómou

Coco Chair Noir
čierny čaj, zázvor, kardamóm, škorica,
klinčeky, ružové korenie, kokos, prírodná
aróma

Chai Latte

Ovocný čaj

1,30 €

2,00 €

Korenistá kombinácia - čierny čaj, škorica,
klinčeky, kardamóm, čierne korenie, zázvor
a muškátový oriešok a napenené mlieko.
Podávame s medom a citrónom. (7)*

1,30 €

Ovocné čaje sú vyrobené na čisto
prírodnom základe, sú ideálne na
zahnanie smädu a osvieženie.
Odporúčaná doba lúhovania je 7 – 8
minút.

Strawberry cake
ibištek, šípky, jablko, jahody, nechtík, aróma

Forest fruit

jablko, ibištek, baza čierna, ríbezle čierne
a červené, maliny, jahody, aróma

Pink grapefruit
jablko, šípky, ibištek, citrón, ananás,
nevädza, nechtík, brusnice, aróma

Lesná víla (8)*
šípky, jablko, hrozienka, mrkva, mandle,
jahoda list, kešu

Bylinný čaj

Zelený čaj

1,30 €

Bylinné čaje sú domácim zázrakom, ktorý
poznali už naše staré mamy. Pôsobia
pozitívne pri trávení a dokážu vyliečiť
každý neduh. Odporúčaná doba
lúhovania je 8 minút.

Balzam na nervy

1,30 €

Tento čaj lahodne vonia, vynikajúco
chutí a navyše dodáva energiu.
Odporúčaná doba lúhovania sú 3
minúty.

Gunpowder

mučenka, medovka, kvet levandule, mäta

čajové lístky rolované do guličky ako
pušný prach

Jemné ráno

Lemon mint

citrónová tráva, ibištek, mäta,
pomarančová kôra, aróma

Refresh
mäta, ibištek, ruže, fenikel, sladké drievko

Rumanček

zelený čaj, mäta, citrónová tráva,
citrónová kôra, verbena citrónová, aróma

Malina a mäta
zelený čaj Sencha, šupky, šípky, listy mäty
piepornej, aróma maliny, kvety slnečnice a
slezu, sušené maliny

Jazmínový
zelený čaj, jazmínové kvety

Čajové menu

2,00 €

Čaj podľa výberu, s belgickou
karamelovou vafľou.

Karamelová vafľa

Čerstvý čaj

0,70 €
1,30 €

Odporúčaná doba lúhovania je 8 min.

Čaj z lístkov mäty (v letnej sezóne)
Čaj z lístkov medovky (v letnej sezóne)
Zázvor

Dobré ráno

Maté

1,30 €

citrón. tráva, maté, zázvor, pomaranč. kôra,
nechtík

Zmrzlinové poháre
Oreo (1, 6, 7)*

2,80 €

Oreo, smotanová zmrzlina, čokoládový
Monin, šľahačka, topping

Jahoda - karamel (6, 7)*
jahodová zmrzlina, banán, karamelový
Monin, šľahačka, topping

Classic (6, 7)*
banán, zmrzlina, Monin sirup, šľahačka,
topping

Horúce maliny (7)*
vanilková zmrzlina, horúce maliny, banán

Sójový karamel - vanilka (6)*
banán, sójová vanilková zmrzlina,
karamelový Monin, mrazené ovocie

Smoothies
4 dcl / 3,00 €
Biele - kokos
kokosové lupienky, banán, citrónová šťava

Žlté – banán a zázvor
zázvor, banán, jablko, citrónová šťava

Červené – lesné ovocie
lesné ovocie, banán, jablko, pomarančová
šťava

Čokoládové s chia
banán, jablko, 72% čokoláda, chia

Espresso smoothie (8)*
banán, mandle, espresso, kakaové bôby

Naše smoothies Vám môžeme na
požiadanie osladiť cukrom alebo
medom.

Čokoláda

Keby čokoláda vydávala zvuk, bola by to
prekrásna symfónia.
Callebaut je ozajstnou delikatesou
pre milovníkov čokolád
s viac ako 100-ročnou tradíciou.
Obsahuje výber tých najkvalitnejších
kakaových bôbov z Afriky,
Ázie a Južnej Ameriky.
Každá čokoláda ponúka skvelú
vyváženosť chutí a vzrušujúci
aromatický prejav,
ktorý zabezpečujú vynikajúce
ingrediencie a 100 %
čisté kakaové maslo.

Pravá belgická čokoláda s našľahaným
mliekom.

Čokoláda Tmavý pomaranč (6, 7)* 2,10 €

72 % Extra tmavá čokoláda (6)*

Crazy čokoláda (6, 7)*

2,00 €

54 % Tmavá čokoláda

(6)*

33,6 % Mliečna čokoláda (6, 7)*

Medová (mliečna) čokoláda (6, 7)*
Biela čokoláda (6, 7)*
Pomarančová (biela) čokoláda (6, 7)*
Slaný karamel

(6, 7)*

Spojenie pomarančovej čokolády a 72 %
čokolády je neodolateľná kombinácia.

2,30 €

53 % čokoláda, lentilky a marshmallows je
spojenie pre tých, ktorí nemajú sladkého
nikdy dosť.

Levanduľová čokoláda (6, 7)* 2,10 €
Biela čokoláda so sušenou levanduľou –
sladká a jemná chuť, ktorá upokojí zmysly.

Čokoládové fondue (6, 7)*

4,00 €

hustá horúca čokoláda a svieže ovocie

Biela čokoláda s makom (6, 7)* 2,10 €
Biela čokoláda s makovým mliekom

Čokoláda s chilli (6, 7)*

2,10 €

Horká čokoláda s morskou soľou a chilli

Čokoládový pohár s ovocím(6, 7)* 3,00 €
banán, lesné ovocie, 70 % čokoláda,
šľahačka

Kávovo-čokoládové špeciality

Harmónia lahodnej čokolády a silnej
voňavej kávy Vás zahreje pri srdci,
povzbudí Vaše zmysly a vyčaruje
slnečný úsmev aj v studených jesenných
a zimných dňoch.

Medovníková káva (6, 7)*

2,30 €

Biela kofila (6, 7)*

2,30 €

Espresso s medovou čokoládou Callebaut
a štipkou škorice, so šľahačkou
Espresso, biela čokoláda Callebaut a
šľahačka – nezabudnuteľná kombinácia.

Pomarančová káva (6, 7)*

2,30 €

Espresso, pomarančová čokoláda a
šľahačka.

Mentolová káva (6, 7)*

2,50 €

Marcipánová káva (6, 7, 8)*

2,50 €

Espresso, 72 % čokoláda, mentolový Monin
a šľahačka – kombinácia, ktorá otriasla
svetom.

Espresso, 72 % čokoláda a mandľový sirup
– so šľahačkou a posekanými mandľami
navrchu je to marcipánová delikatesa v
pohári.

Všetky naše špeciality vám
môžeme pripraviť aj v
bezkofeínovej verzii.

Mliečne koktaily
Banánový koktail (7)*

Detské menu

1,80 €

Šľahačkový sen

banán, šľahačka, , sirup Monin, posyp

banán, mlieko

Farebné mliečko (7)*

Čokoládovo-banánový koktail (6, 7)*
banán, mlieko, čokoládový sirup, 1,80 €

našľahané mlieko, Monin sirup

Monin čokoláda

Ovocný koktail (7)*

1,80 €

Biela jahôdka (6, 7)*

2,80 €

mrazené ovocie, mlieko, trstinový cukor

biela čokoláda, jahodové smoothie a
šľahačka

Čokoládová čučoriedka (6, 7)*

2,80 €

mliečna čokoláda, čučoriedkové smoothie
a šľahačka

1,00 €

Kapučíno (6, 7)*
Granko, napenené mlieko, sirup

Krupica (1, 6, 7)*

(1, 6, 7)*

0,50 €
1,30 €
1,80 €

krupica, Granko, maslo

Nealko
0,33 l Rajec minerálna voda

1,00 €

jemne perlivá, neperlivá

0,50 l Radler 0,0%
0,33 l Kofola
0,33 l Fanta
0,25 l Pepsi
0,20 l Ovocné džúsy Relax

1,00 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,00 €

Prevádzkovateľ:

Zoznam alergénov

Kontakty:

Z. Némethová - prevádzkar
Nám. sv. Cyrila a Metoda 51 0907563982
078 01 Sečovce
E. Viriková - koordinátorka
0904308196
IČO 45747857
Web: carmel.sk
DIČ 2120126822
Email: kontakt@carmel.sk
Carmel centrum, n. o.

Ďakujeme za návštevu a radi
prijmeme Vaše poznámky,
hodnotenia a komentáre na
facebooku: CarmelNo
Instagram: carmelkaviaren

Heslo k wifi: CarmelCafe

1. Obilniny obsahujúce lepok
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(pšenica, raž, jačmeň, ovos, kamut al. iné
hybridné odrody) a výrobky z nich

Kôrovce a výrobky z nich
Vajcia a výrobky z nich
Ryby a výrobky z nich
Arašidy a výrobky z nich
Sójové zrná a výrobky z nich
Mlieko a výrobky z neho
Orechy (mandle, lieskové o., vlašské o., kešu,

pekanové o., para o., pistácie, makadamové o.,
queenslandské o.,) a výrobky z nich

Zeler a výrobky z neho
Horčica a výrobky z nej
Sezam. semená a výrobky z nich
Oxid siričitý a siričitany v koncentrácii
max 10 mg/kg alebo 10 mg/l vyjadrené ako
SO2

13. Vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich

