LoungeCaffeNitra

LoungeCaffeNitra

Všetky druhy čokolád Vám
radi zabalíme aj so sebou.

Ponúkame vám mliečnu s 38% kakaa alebo horkú s 53% kakaa
Nenahraditeľný zdroj energie
Stará sa o dobrú náladu našej duše a relaxáciu nášho tela
Chutí vždy rovnako, už malý dúšok čokolády môže robiť zázraky s ľudskou náladou a uvoľnenosťou tela
Obsahuje látku flavonoid, ktorý má ochranný efekt pre srdce pri spomaľovaní vzniku cholesterolu
0,125 l

Čokoláda

2,55€

0,125 l

čokoláda mliečna alebo horká

Čokoláda – Mandľa

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

3,00€

0,125 l

čokoláda, mandle

Čokoláda – Višňa

3,00€

0,125 l

3,00€

0,125 l

3,00€

0,125 l

3,00€

0,125 l

3,00€

0,225 l

Ľadová čokoláda

3,55€

čokoláda, vanilková zmrzlina,
mlieko, ľad

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

Čokoláda – Kokos

3,00€

(A: 4,5,6,11,13,14,15,16)

čokoláda, vanilková zmrzlina 30ml
0,125 l

Čokoláda – Jahoda

čokoláda, jahodový kompót

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

Čokoláda – Zmrzlina

3,00€

(A: 3,4,5,6,11,12,13,14,15,16)

čokoláda, gaštanové pyré
0,125 l

Čokoláda – Nugeta
čokoláda, nugeta

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

Čokoláda – Gaštan

3,00€

(A: 4,5,6,11,13,14,15,16)

čokoláda, banán
0,125 l

Čokoláda – Liesk. orech
čokoláda, pražené lieskovce

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

Čokoláda – Banán

3,00€

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

čokoláda, Baileys 2cl
0,125 l

Čokoláda – Mexiko
čokoláda, chilli

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

Čokoláda – Baileys

3,00€

(A: 4,5,6,11,13,14,15,16)

čokoláda, višne, griotka 2cl
0,125 l

Čokoláda – Lentilky
čokoláda, lentilky

(A: 4,5,6,11,13,14,15,16)

0,125 l

3,00€

čokoláda, lesné plody

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

0,125 l

Čokoláda – Lesné plody

3,00€

(A: 2,5,11,13,15,16)

čokoláda, kokos

(A: 4,5,11,13,14,15,16)

Všetky produkty uvedené v ponukovej karte môžu obsahovať
nasledujúce alergény alebo ich stopy.
1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, hamut
a ich hybridné odrody) 2. Vajcia a výrobky z nich 3. Arašidy a výrobky
z nich 4. Sójové zrná a výrobky z nich 5. Mlieko a výrobky z neho

6. Orechy (mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové
orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy, queenslandské
orechy a výrobky z nich) 7. Sezamové semená a výrobky z nich
8. Oxid siričitý a siričitany (v koncentráciách vyšších ako 10mg/kg
alebo 10mg/L) 9. Vlčí bôb a výrobky z neho 10. Citrusy 11. Kakao
12. Med 13. Vanilka 14. Kofeín 15. Sacharóza 16. Fruktóza

Panakota
2,05€

1 ks (A: 5,8,13)

1 ks (A: 1,2,3,5,6,8,11,13)

Karamelový

1 ks (A: 1,2,5,8,11,13)

Smotanový

Pudingový

2,85€

2,85€

2,85€

Tiramisu

Gaštanové pyré

Šomlo halušky

2,85€

2,85€

2,85€

1 ks (A: 5,8,13)

Cookies
1 ks (A: 1,2,5,8,11,13)

2,05€

Tvaroh-mandarinka

1 ks (A: 1,2,5,8,13)

2,05€

Klasik

zamatovo lahodný krém
0,3 l (A: 5)

1 ks (A: 1,5,6,8,11,13,14)

1 ks (A: 5,8,13)

Banán, jahoda, passion fruit alebo čučoriedka
2,65€

zamatovo lahodný krém – dochutený ovocným pyré
0,3 l (A: 5,15,16)

2,95€

1 ks (A: 1,2,5,6,8,11,13)

Dezerty z dennej ponuky
Vám radi zabalíme so sebou.

Cheesecake

Mrkvová torta

1 ks (A: 1,2,4,5,6,13)

1 ks (A: 1,2,5,6)

2,75€

2,75€

Cheesecake
s lesným ovocím
1 ks (A: 1,2,4,5,6,13)

Bezlepková
kávovo-mandľová
torta

2,85€

1 ks (A: 2,5,6,14)

2,75€

Čokoládový
cheesecake

Bezlepkový
pomarančový koláč

1 ks (A: 1,2,4,5,6,13)

1 ks (A: 2,5,6,10,13)

2,85€

1,85€

Gaštanový
cheesecake

Bezlepkový
gaštanový koláč

1 ks (A: 1,2,4,5,6,13)

1 ks (A: 2,5,6)

2,85€

1,85€

Bezlepkový
slivkovo-makový
cheesecake

Bezlepkový
čokoládový koláč
s višňami

1 ks (A: 2,5,6,9,13)

1 ks (A: 2,4,5,6,11)

2,85€

1,85€

Pohár Latte Macchiato

Coco

Pohár Cookies

Pohár s lesným ovocím

Nata Nueces

Miska Stracciatella

Lahodná chuť pravého talianskeho latte
v jemnej smotanovo-kávovej zmrzline
ozdobená šľahačkou a sypaným
kakaom. Podávané v sklenenom pohári.
170 ml (A: 2,5,11,13,14)
3,95€

Kokosová zmrzlina so strúhaným
kokosom uložená v pravom
kokosovom orechu.
150 ml (A: 4,5,15,16)
3,75€

Lahodná smotanová zmrzlina
s kúskami tmavých sušienok na vrchu
dekorovaná celou sušienkou. Podávané
v sklenenom pohári.
180 ml (A: 1,2,5,11)
3,95€

Tvarohová zmrzlina zaliata zmesou
z lesného ovocia. Podávané
v sklenenom pohári.
180 ml (A: 2,4,5,15,16)
3,95€

Obľúbená zmrzlina stracciatella
s kúskami čokolády. Podávané
v keramickej miske.
180 ml (A: 2,4,5,15,16)

Smotanová zmrzlina s karamelizovanými vlašskými orechami a kúskami
mandlí zaliata karamelovou polevou.
Podávané v keramickej miske.
190 ml (A: 4,5,6,15,16)
3,95€

3,95€

Pohár alebo misku si môžete vziať so sebou.

Friky – jahoda

Rôzne postavičky

Barry – vanilka

Vo vnútri plnené zmrlinou
vanilkovou, čokoládovou
alebo jahodovou.
70 ml (A: 4,5,6,13,15,16)



3,55€

Obal slúži ako hračka,
ktorú si môžete vziať so sebou.

Vacky – vanilka

Punky – vanilka

Kuaky – čokoláda

100% prírodné produkty
1 ks

Ovocné pyré 

1,05€

Ovocné pyré vyrobené z ovocia
z Emilových Sadov. Podľa aktuálnej ponuky.

Prevádzka: OC Galéria Mlyny, Štefánikova 61, 949 01 Nitra
Prevádzkovateľ: Lounge Caffe & Bar s.r.o., Zvolenská 13, 949 11 Nitra
Zodpovedný vedúci: Mgr. Lucia Príbelová
Ceny sú platné od 1.3.2018, uvedené vrátane DPH.
Ak nedostanete účet z registračnej pokladnice,
neplatíte a ste našim hosťom.

Free Wifi Zone

Chutný vizuál
dezertnej karty
napiekol MLN.SK

