
                             
Lehký snídaňový talíř
Light combo 140 Kč
  Volské oko, holandský sýr, pomerančová 

marmeláda, domácí žervé, ovoce, salátek. 
  Fried egg, Dutch cheese, orange 

marmelade, fruit, herb spread, little 
salad. 

 
Výživný snídaňový talíř
Almost English Breakfast 170 Kč
  3 volská oka, slanina, párečky, pálivý 

salátek Asinan, holandský sýr, majonéza.
3 fried eggs, bacon, sausages, Dutch 
cheese, mayonaisse, spicy Asinan salad. 

 
Indonéská snídaně
Indonesian breakfast 90 Kč
� VEGAN   Miska bílé rýže
  GF   LF  s osmaženými kousky tofu,
  s omáčkou Gado-gado, zeleninou a chilli.

A bowl of white rice, with fried tofu, 
Gado-gado peanut sauce, vegetables and 
chilli.

                             
Croissant 
 ●  s máslem – with butter   56 Kč
 ●  s pomerančovou marmeládou
  with orange marmelade 64 Kč
 ●  s holandským sýrem  
  with Dutch cheese 79 Kč
                             
Volské oko 1 ks
Fried egg 1 pc  45 Kč
                             
Míchaná vajíčka (3 ks) 
Scrambled eggs (3 pcs) 135 Kč
  ● na cibulce – with onions

●  s rajčaty, koriandrem, a chilli 
papričkou – with tomatoes,
cilantro leaves and chilli 

  ●  s holandským sýrem
  with Dutch cheese
                             
Domácí müsli, jogurt a ovoce
Homemade müsli, yoghurt
and fruit 83 Kč
                             
Extra chléb / Le Caveau Bageta /
bezlepkový chléb / rýže 
Bread / Le Caveau Baguette /
Gluten free bread with butter /
rice 15 Kč
                             

                             
Gado-gado salát * 88/198 Kč
� VEGAN OPTION   GF   LF 
  Tradiční indonéský salát.

Zelenina, tofu, vejce, mungo klíčky, 
s omáčkou z arašídů.
Vegetables, tofu, boiled egg, seasoned 
with a coconut-peanut sauce.

                             
Sarinande salát * 78/188 Kč
� VEGAN OPTION 
  GF OPTION   LF 
  Listový salát s praženými arašídy, 

vařeným vejcem a zálivkou z citronu, 
chilli, hořčice, máty a koriandru.

  Green salad with roasted peanuts and 
a boiled egg, with dressing of chilli, 
mustard, lemon juice, coriander, mint 
and fried onions.

                             
Francouzský salát * 78/178 Kč
French Salad  GF  
  Směs listových salátu, okurka, vlašské 

ořechy, půl vařeného vejce a domácí 
tvarohový sýr, s lehkou hořčično-
-medovou a pomerančovou zálivkou

  Fresh vegetables, cucumber, walnuts, 
half of a free range egg, homemade 
cream cheese with mustard, honey and 
orange dressing.

                             
Aryati mrkvovo-koriandrový salát
Aryati Salad 125 Kč
� VEGAN   S čerstvým koriandrem
  GF   LF  i koriandrovými semínky,
  sušeným zázvorem a česnekem.

Velmi osvěžující a chuťově překvapující!
  Originally from Korea, this very tasty 

salad contains mainly carrots, koriander, 
ginger powder and garlic.

                             
Zelný malý salát sladkokyselý 
s kmínem / Small sweet and sour 
cabbage salad with caraway seeds
� VEGAN   GF   LF  65 Kč
                             
Polévka Soto ayam / Soto Ayam Soup
� GF OPTION   LF  90/165 Kč
  Krůtí vývar, okořeněný citronovou 

trávou, kurkumou, galangalem, 
zázvorem. Zelenina, krůtí maso, půlka 
vařeného vejce, skleněné nudle, rýže. 
Výrazné chutě, velmi posilující polévka.

  Strong turkey broth, seasoned with 
vegetables, half of a boiled egg, slices 
of turkey meat, rice, soy noodles, bean 
sprouts. Spices: lemongrass, galangal, 
turmeric etc. We especially recommend 
this mighty soup for those weakened by 
illness, birth giving etc.

                             

                             
Polévka Sayur lodeh
Sayur Lodeh Soup 90/165 Kč
� VEGAN    GF OPTION   LF 
    Zeleninový vývar v kokosovém mléce, 

tofu, okořeněno hlavně galangalem 
a zázvorem, skleněné nudle,
rýže NEBO pohanka.
Vegetables cooked in coconut milk, 
fl avoured by galangal and ginger, tofu 
and coriander leaves. Served with rice 
OR buckwheat. Excellent choice not 
only for vegans!

                             
Varenyky 6/3 KS·PCS 165 Kč/90 Kč
  Taštičky plněné bramborovou směsí 

s cibulkou a feta sýrem, servírované  
s čerstvě osmaženou cibulkou
a zelným salátkem.
Ukrainian dumplings stuff ed with 
potatoes and feta cheese. 

                             
Nasi goreng 165 Kč
� VEGAN OPTION 
  Nejoblíbenější indonéský street food. 

Rýže připravená ve woku, okořeněná, 
s trhaným krůtím masem a zeleninou. 

  The most famous Indonesian streetfood, 
stir-fried rice in a wok, with turkey meat 
and vegetables.

                             
Pad thai 165 Kč
� VEGAN OPTION 
  Jemnější verze thajského evergreenu. 

Smažené rýžové nudle v sojové omáčce, 
s mrkví, sojovými klíčky, čerstvým 
koriandrem, vajíčkem nebo tofu dle 
vašeho výběru, posypané praženými 
arašídy. 

  Our, soft er version of Thai evergreen: 
rice noodles, stir-fried with eggs, 
seasoned with fresh coriander, bean 
sprouts etc., and served with chopped 
roasted peanuts. 

                             
Krůtí Opor / Turkey Opor 226 Kč
� GF OPTION   LF 
  Krůtí kousky v kokosovém mléce 

s citronovou trávou a kurkumou. Jemný 
masový pokrm Servírujeme s rýží.

  Light and milky coconut turkey stew 
of lemongrass, turmeric and coriander 
seeds. Served with white rice.

                             
Fazolky Sambal Goreng Buncis
Green Beans Sambal Goreng  217 Kč
� VEGAN   GF OPTION   LF  
  Zelené fazolky v omáčce z červených 

paprik a kokosového mléka, okořeněné 
zázvorem a galangalem.

 Servírujeme s rýží.
  Green beans in a coconut based sauce, 

ginger, galangal, red pepper (not hot!). 
Served with white rice.

                             

                             
Samosa  95 Kč
� VEGAN   Smažený šáteček s náplní
   LF   z brambor a zeleniny,
      s římským kmínem, 

kurkumou a koriandrovými semínky.
  Fried Pastry of vegetables, potato, 

cumin, turmeric and coriander seeds.
                             
Sýrová samosa / Cheese Samosa 95 Kč
� V EGETARIAN    Samosa plněná feta 

sýrem a bramborami.
   Fried Pastry of feta cheese, potato. 
                             
Indonéská rýžová miska
Indonesian Rice Bowl 190 Kč
� VEGAN   GF OPTION   LF 
  Rýže, smažené marinované tofu,

Gado-gado omáčka, zelenina, mungo 
klíčky, drcené pražené arašídy.
A bowl of white rice, fried marinated 
tofu, Gado-gado sauce, vegetables, 
roasted peanuts.

                             
Masové kuličky po holandsku
Dutch Meatballs 6 KS·PCS 245 Kč

3 KS·PCS 135 Kč
  Muškátový oříšek, česnek, majoránka, 

petrželka, bio hovězí maso. 
Servírujeme s jemně pálivým salátkem 
a francouzskou bagetou.

  Dutch meatballs, with nutmeg, 
marjoram, garlic. Served with French 
baguette and a slightly spicy salad.

                             

                             

                                 
Sýrový talíř / Cheese Plate 175 Kč
� GF    Variace výborných holandských 

sýrů a francouzských sýrů 
s pomerančovým chutney.

  Dutch and French Cheese plate
served with orange chutney.

                             
Olivy / Olives 75 Kč
� VEGAN   Mistička řeckých oliv,
  GF   LF  nejlépe v kombinaci
     s masovými kuličkami 
a s lahví našeho Chianti nebo Lirac Rouge ♥
A variation of Greek olives, best in 
combination with our Meatballs and a bottle 
of our Chianti or Lirac Rouge.
                             
Roti Isi 120 Kč
  Francouzská bageta plněná trhaným 

krůtím masem, indonésky okořeněným, 
se salátem a majonézou.

  French baguette fi lled with pulled turkey 
meat, seasoned the Indonesian way.

� VEGAN OPTION: 
 Sojaneza a tofu.
 Soyanaisse and tofu.  105 Kč
                             

                             
Špenátová placička 
Spinach Pancake 130 Kč
� V EGE     Pakistánská placička,   

s korejským salátem Aryati 
a s jogurtem.

  Pakistani pancake served with yoghurt 
and savoury Aryati salad.

                             
Oříšky / Nuts 70 Kč
� VEGAN   Ještě teplé z trouby,
  GF   LF  s trochou chilli a rozmarýnu.
      A bowl of various nuts, 

warmed in the oven, with a little bit 
of chilli and rosemary.

                             
Mistička sádla
se škvarkami z biofarmy 
s francouzskou bagetou/
pohankovým chlebem
A pot of lard with greaves
from a Czech organic farm
served with French baguette
or buckwheat bread   55 Kč

                             

                                         

Používáme vejce z volného chovu farmy Svinaře, maso z české bio produkce. Vaříme bez přidaných konzervantů a bez palmového oleje.
We serve free range eggs from the Svinaře Farm and meat from local organic production. We also do not use any chemical food preservatives and we cook without palm oil.

                                               

Klepon 3 KS·PCS 112 Kč
�  VEGAN A  BEZLEPKOV Ý, 

BEZ BÍ L ÉHO CU K RU. 
VEGAN AND  GLUTEN FREE, 
NO WHITE SUGAR. 

  Lahodné kuličky z rýžové mouky, 
plněné cukrem z kokosové palmy.

  Rice balls fi lled with Coconut Palm 
sugar, sweetness that doesn’t resemble 
sugar.

                             
Arašídový koláč
Peanut butter pie 55 Kč
  Americký koláč s arašídovým máslem, 

čokoládou a medem (BEZ palmového 
tuku).

                             
Brownie  48 Kč
  Podáváme teplý.
 ● se šlehačkou 63 Kč
 ● s vanilkovou zmrzlinou
   a se šlehačkou  103 Kč

                             

Jahodový / Strawberry 
cheesecake 58 Kč
  Svěží, dostatečně hutný na zimní 

odpoledne i dostatečně lehký pro letní 
den.

 ● se šlehačkou 73 Kč
 ● nebo s vanilkovou  zmrzlinou 93 Kč
                             
Citronový / Lemon meringue 75 Kč
 Lehounký citronový koláč.
                             
RAW Chocolate Cake 123 Kč
  Mandle, vlašské ořechy, kakaové máslo.
  Almonds, walnuts, cocoabutter.
                             
Mandlovo ovocný koláč 
Almond and fruit pie  63 Kč
� VEGAN A  BEZLEPKOV Ý,
  GLUTEN FR EE 
  Mandlová mouka, kokos, mouka, 

banán, cukr z kokos. palmy, ovoce.
  Almond fl our, bananas, fruits. 
                             

Staročeská palačinka s švestkovými
povidly, šlehačkou a skořicí
Pancake with plum jam, cream and 
cinnamon. Very Czech and very 
oldfashioned.  95 Kč
                             
Palačinka Suzette, s pomerančovou 
marmeládou, karamelem, 
vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Crepe Suzette 145 Kč
                             
 Palačinka s karamelem, vanilkovou 
zmrzlinou, vlašskými ořechy 
a šlehačkou
Pancake with caramel, vanilla
ice cream, walnuts and cream 135 Kč
                             
Aff ogato 85 Kč
 Kopeček zmrzliny politý espressem.
 Espresso poured over vanilla ice cream.
                             
Kopeček zmrzliny  45 Kč
                             
Karamel  15 Kč
                             
Šlehačka 15 Kč
                             

Dezerty / 
Desserts

= Gluten Free = Lactose Free Alergeny jsou na vyžádání u obsluhy. Ask waiter for allergens.

 9.00 ― 16.00

 16.00 ― 21.00 16.00 ― 23.00 11.00 ― 21.00

* Dražší verze jsou větší a jsou podávány s rýží / 
bagetou. We serve smaller and bigger portions, 

the bigger ones with rice OR baguette.



Nápoje / Drinks
Čerstvě vymačkaná
pomerančová šťáva
Fresh Orange Juice

1 dl/2 dl 31 Kč/62 Kč

Malinová / bezinková / černý rybíz /
mátová Kitl limonáda
Raspberry / Elderberry / Blackcurrant  / 
Mint Kitl Lemonade 3 dl 44 Kč
     
Ovocný džus (hruška, mango)
Fruit Juice (pear, mango)  2 dl 28 Kč
     
Tonic 2dl 45 Kč
     
Kokosový nápoj
Coconut Drink 2 dl 55 Kč
   Kokosové mléko, jackfruit,

pandanový list, cukr.
Coconut milk, jackfruit,
pandan leaf, sugar

     
Ledový kokos
Cococrushed 3 dl 68 Kč
 Kokosový nápoj na ledové tříšti
     
Mojito nealkolické 
Virgin Mojito 69 Kč
     
Sodová voda
Sparkling Water 3 dl 20 Kč
     
Voda 5 dl 10 Kč
     
Mléčný koktejl (jahodový, vanilkový)
Milkshake (strawberry, vanilla) 80 Kč
                             

 Horké nápoje
 Hot drinks
K horkým nápojům
podáváme český med.
We serve Czech honey. 10 Kč
                             
Horký citron / Hot lemon 45 Kč
     
Horký zázvor s citronem
Ginger tea 55 Kč
     

Čaj z čerstvé máty
Fresh Mint Tea 55 Kč
     
Dilmah čaj zelený / černý
Dilmah Tea, Green / Black  45 Kč
     
Bylinkový čaj
(heřmánek, kontryhel, lípa)
Herb Tea
(Chamomile, Alchemilla, Linden) 45 Kč
     
Horká hruška / Hot Pear 65 Kč
     
Ovocný čaj konvička
Pot of Fruit Tea  65 Kč
     
Wedang uwuh 0,5 l 90 Kč
  Nápoj ze zázvoru, hřebíčku, 

indonéského bobkového listu, skořice 
a dřeva Secang (Caesalpinia sappan). 
V této kombinaci je po staletí využíván 
jako silný a lahodný zdroj antioxidantů. 
Podáváme ve džbánku.
A strong source of antioxidants, Wedang 
is a traditional Javanese drink. A blend 
od Caesalpinia sappan, Indonesian bay 
leaf, cinnamon, ginger and cloves.

     
Horká čokoláda
Hot chocolate 59 Kč
  Se šlehačkou NEBO s chilli
 With whipped cream OR with chilli  69 Kč
� V EGA N OPTION 
     
Sahlep 55 Kč
 Hustý a sladký blízkovýchodní nápoj.
  Thick and sweet Oriental drink,

served with cinnamon 
                             

 Černé / Black
Nuwara Eliya Ceylon 60 Kč
  Jasný, červenohnědý nálev plné, bohaté, 

svěží, lehce svíravé, vynikající chuti.
Floral and fragrant black tea.

     
Assam Doomur
Dullung TGFOP 62 Kč
  Silný, plně aromatický. Nízký obsah 

tříslovin je zárukou skvělé chuti, vysoký 
obsah teinu zase příslibem pořádného 
povzbuzení. 
Hearty, malty Assam with smooth fi nish.

                             

 Zelené / Green 
Bancha 62 Kč
  Velmi příjemný, trávově svěží a nasládlý 

čaj je jako stvořený k celodennímu 
popíjení.
Japan’s second most common Green Tea 
and is characterized by a high content of 
minerals and trace elements
(especially iron).

     

Kabusé 79 Kč
  Jemnější než bancha, s lehkými 

tóny umami a nasládlou chutí trávy, 
k dlouhému vychutnávání a meditování.
Jadegreen in color with a distinctive and 
intense lingering umami fl avor. Kabuse 
Sencha is vegetal with subtle notes of 
spinach and a thick mouthfeel. It is 
illustrative of traditional high quality 
Japanese teas.

                             

 Káva / Coff ee
Caff é Trieste 
  Naše káva pochází z výběrových 

plantáží Střední a Jižní Ameriky jako 
i centrální Afriky. Je pražená v Itálii 
způsobem, který jí dodává silnou, ale 
neinvazivní chuť, zanechávajíc v ústech 
téměř pocit sametu, přičemž káva 
zůstává sladká a hořká zároveň.

Espresso 39 Kč
Cappuccino 48 Kč
Caff e Latte 55 Kč
Espresso macchiatto 45 Kč
Doppio 58 Kč
Frappé 85 Kč
Espresso Tonic 80 Kč
Aff ogato 85 Kč
Bez kofeinu
Without caff eine + 10 Kč
     
Vídeňská káva
Viennese Coff ee 54 Kč
 Lungo se šlehačkou.
 Lungo with whipped cream.
     
Vídeňská káva s Baileys 2 cl
Viennese Coff ee with Baileys 84 Kč
     
Kopi susu 49 Kč
  Indonézanova oblíbená sladkost.

Musí to být sladké, musí to být hutné, 
a musí tam být káva. V naší verzi 
dostanete tanzanijskou BIO Fair trade 
kávu z Obchůdku Jednoho Světa.
Whenever an Indonesian gets cold,
he/she cries for Kopisusu. Thick, sweet, 
milk, and coff ee. In our version you’ll get 
an organic and Fair trade coff ee from 
Tanzania. 

     
Alžírská káva 75 Kč
  Espresso lungo, vaječný likér, šlehačka, 

kakao.
Espresso lungo, eggnog, whipped cream, 
cocoa.

     
Irská káva / Irish Coff ee 79 Kč
  Espresso lungo, Jameson 2 cl,

šlehačka (whipped cream).
     
Mléko do kávy / Milk  6 Kč
     
Sojové mléko do kávy
Soy Milk 8 Kč
     

Šlehačka / Cream 10 Kč
                             

 Pivo / Beer
Pivo čepované 11°
z Vinohradského pivovaru je nefi ltrované, 
nepasterizované pivo plzeňského typu.
Draft  beer from Vinohrady Brewery.

Vinohradská 11° 0,5 l 46 Kč
Vinohradská 11° 0,3 l 28 Kč

BINTANG 0,33 l 81 Kč
 Indonéské pivo. 
 Indonesian beer bottled.

Bernard  0,33 l 44 Kč
 Nealkoholické pivo. 
 Non-alcoholic beer.
                             

 Destiláty / Shots

Campari 5 cl 68 Kč
     
Martini Dry 10 cl 75 Kč
     
Dalva Porto Ruby 5 cl 68 Kč
     
Dalva Porto Tawny 5 cl 68 Kč
     
Don José Sherry Oloroso 5 cl 75 Kč
     
Malteco Seco Puro bílý rum
white rum 4 cl/2cl 73 Kč/42 Kč
     
Malteco Reserva Maya RON
al estillo 4 cl/2cl 73 Kč/42 Kč
     
Dictador 12 y. tmavý rum /
dark rum 4 cl/2cl 126 Kč/68 Kč
     
Malibu bílý rum 4 cl/2cl 63 Kč/37 Kč
     
Bacardi rum carta blanca / negra
 4 cl/2cl 63 Kč/35 Kč
     
Sérum 4 cl/2cl 110 Kč/60 Kč
     
Božkov Originál 4 cl 45 Kč
     
Slivovice Golem / Plum brandy
Golem 4 cl/2cl 62 Kč/35 Kč
     
Golem vyzrálá meruňka
Golem Mature Apricot

4 cl/2cl 62 Kč/35 Kč
     
Grappa Marzadro Le Diciotto
Lune 4 cl/2cl 135 Kč/73 Kč
     
Barber’s Gin 4 cl/2cl 73 Kč/42 Kč
     
Finlandia vodka 4 cl 64 Kč
     

Jameson irská whiskey
Irish Whiskey 4 cl 69 Kč
     
Tomatin Legacy whisky
single malt 4 cl/2cl 93 Kč/52 Kč
     
Chateau Du Tariquet VSOP
Armagnac 4 cl2/2cl 126 Kč/70 Kč
     
Jägermeister bylinný likér
Herbal Liqueur  4 cl/2cl 69 Kč/35 Kč
     
Baileys 4 cl/2 cl 66 Kč/33 Kč
     
Vaječný likér
Eggnog 4 cl/2 cl 46 Kč/23 Kč
                             

 Cocktails
Mimosa  95 Kč
 Prosecco a čerstvý pomerančový džus
 Prosecco with fresh orange juice
     
Gin Tonic 93 Kč
     
Mojito 98 Kč
     
Raspberry Prosecco Cocktail 95 Kč
  Malina a bublinky, sladké opojení 

likérem Chambord.
Chambord and Prosecco. Start the day 
with raspberry and bubbles like we do. 

     
Javánka Cocktail 125 Kč
  Baccardi rum zjemněný kokosovým 

mlékem a chlebovníkem, led.
Coconut and Jackfruit, with Baccardi 
and ice – the perfect choice for a lazy 
aft ernoon.

     
Emerald Necklace  143 Kč
  Smaragdový náhrdelník je jedna 

z přezdívek Indonésie. Zelená barva 
holandského likéru Pisang Ambon 
je ještě podtržena modrou barvou 
Curacaa. Mango zastupuje tropické 
ovoce, chilli všudypřítomné koření. 
Krystalickou mřížku smaragdu 
s trochou fantazie může připomínat 
ledová tříšť.
Emerald Necklace is one of the names 
of Indonesian archipelago. Green 
colour of the Pisang Ambon represents 
the colour of the islands and the blue 
of the beautiful sea is brought to you here 
by sprinkles of Curacao, whilst mango 
juice will remind you of the tropical 
fruits. Chilli has to be present of course!

     

w w w. j a v a nka . eu

                             

 Čaje sypané 
v konvičce /
Teas served in pot


