
per Café AdAstra   

 

Přijďte na dobrou kávu do Café AdAstra …  

Allons au bon café Café AdAstra.... 

 

Otevíráme novou hudební kavárnu, inspirovanou Francií.  

Najdete nás v Podskalské ulici 8, na Praze 2.   

 

Tímto vás srdečně zveme, abyste nás přišli podpořit v jejím zkušebním provozu v měsíci září 2015.  

 

 

Co je naše kavárna a co je její zkušební provoz? 

Naše organizace Zajíček na koni pracuje s handicapovanými dětmi a mladými již 11 let. Kavárna, kde budou 
obsluhovat i pracovníci s handicapem, odstartuje novou etapu naší činnosti.  Bude začínat pozvolna. 
Hlavním důvodem je, aby právě pracovníci s handicapem měli dostatek času na adaptaci v novém 
pracovním prostředí.   

Ve zkušebním provozu bude kavárna otevřena převážně v podvečer nebo ve vámi zvolenou hodinu. 

 

 

Jak přijít? 

Domluvte si u nás soukromý večírek či odpoledne s přáteli, malý firemní večírek, školení pro zaměstnance, 
jednání pro vaše obchodní partnery, prezentaci vaší společnosti, tiskovou konferenci apod. s tzv. 
předplacenou konzumací. Vyberte si z našich „zkušebních“ menu. Uvítáme úhradu předem, která nám 
pomůže s prostředky na zařízení akce.  Přijdete-li a napíšete-li nám na konci akce: jak vám chutnalo, co se 
vám u nás líbilo, jaká byla obsluha... moc nám to pomůže.  

Nabízíme vám příjemné prostředí nové kavárny se vším, co potřebujete: kvalitní občerstvení a nápoje, 
moderní technologické vybavení, - projektor, hudba na přání... možno domluvit i živou hudbu pro vaši akci, 
a samozřejmě příjemnou obsluhu. V naší kavárně se setkáte zároveň s pracovníky s handicapy. Vaší 
návštěvou v Café AdAstra podpoříte jejich dlouhodobou práci v kavárně a tím i integraci do běžného života. 
Per aspera ad astra… Přes obtíže ke hvězdám... 
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1. menu – 120,-  Speciální nabídka nejen  pro maminky s dětmi 

 

- káva a zákusek dle aktuální nabídky 

- karafy vody s citronem 

- 0,5l malinovky pro děti 

- po předchozí dohodě možný program pro děti v dětském koutku 

 

...když si dítě hraje, je to jako když svítí slunce a usmívá se... 

 

2. menu – 170,-  „Café de Paris“  (Káva v Paříži) 

 

- stolní voda s ledem, citronkem a mátou 

- sladká palačinka na výběr: 

Suzette (“Syzet”), specialitka kavárny: 

máslíčko, cukr, pomerančová marmeláda, flambovaná na likéru Grand Marnier - flambujeme na kuchyni, 

nebo Mramorová:  hořká čokoláda, šlehačka a mandle 

- káva Bazzara dle vlastního výběru nebo čaj dle výběru 

 
Z ulic sálá horko a ve vzduchu voní déšť, ale neprší. Shon a pohyb. Do zářijové Paříže se vrátil život. Nu také 
aby ne, když celý srpen trávili všichni na prázdninách. Lidé desetimilionové metropole v krásných šatech, 
auta, motorky, kola... Klid je jen v těch maličkých zastrčených uličkách, kam studenti v kulatých brejličkách 
přicházejí hledat moudrost antikvariátů. Na otázku, kolik stojí polorozpadlý svazek, dostávám od stařičkého 
prodavače odpověď: “pět franků”... Čas se tu kdysi zastavil. Rozpačitě vylovím dvě eura. Dědoušek, mávne 
rukou a řekne: je to dárek a přijďte zas... Na každém rohu, růžku i tam, kde docela žádný roh není a asi 
nikdy nebyl, voní palačinka. Na tu nejklasičtější - s Nutellou, vás zveme příště. Dnes si vyberte ze dvou 
milých specialit... A ať si vyberete tak či onak, přejeme vám dobrou chuť a také “Bonsoir mademoiselle 
Paris” :)  

 

3. menu 190,-  „L´été de la Côte d´Azur“  (Francouzská riviéra) 

 

- stolní voda s ledem, citronkem a mátou  

- Sendvič dle výběru: Sendvič s mozzarellou: 

mozzarella, žampiony, cherry rajčátka nebo Alsaský sendvič: 

slanina, ementál, cibulka, zakysaná smetana 

- sklenka bílého vína  

- káva espresso Bazzara/ čaj  s francouzským biscuit 

 
Hned vedle policejní stanice v Saint Tropez je malý Bistrot. Usměvavý hovorný prodavač prodává své 
“Croques” - sendviče. Croque Mozza prý miloval Luis de Finés při natáčení Četníků! Tak dobrou chuť... 
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4. menu – 250 ,-   „Provence“   

 

- stolní voda s ledem, citronkem a levandulí  

- aperitiv: sklenka bílého vína nebo Pastis 

- Polévka Hokaido s praženými semínky a strouhaným sýrem 

- hlavní chod na výběr: Salát Caesar nebo 

Lilek gratinovaný s kozím sýrem  

dezert:  Mousse au chocolat Maison 

            (Lahodná čokoládová pěna s mátovým lístkem a malinou) 

káva dle výběru nebo čaj dle výběru 

 

Levandule a lilky. L+L = l´amour. V neomítnuných, jakoby polorozpadlých domcích Provence vám zachutná 
jako nikde jinde…jako u nás.... 
 
 
 
 

5. menu –  360,-  „Goûtez la France“  (Ochutnejte Francii) 

 
- stolní voda s ledem, citronkem, mátou a levandulí 

- aperitiv “Rosé pamplemousse” (osvěžující růžové víno, grepový sirup, šťáva z čerstvých grepů)   nebo  

1dcl bílého vína  

- Francouzská cibulačka se sýrovým toastem 

- Slaná palačinka Maxi complete AdAstra 

 (ementál, 2 ks vajec, uzená šunka, žampiony a rajčata) 

nebo  „Ratatouille“ 

- sýrový talíř  

- sklenka francouzského vína 

- káva dle výběru nebo čaj s dezertem: Pêche de Melba …... 

Kompotovaná broskev s třemi kopečky vanilkové zmrzliny, přelitá malinovou polevou a posypaná čerstvou 

vanilkou. Proč de Melba? Tento dezert milovala zpěvačka Nellie Melba a připravoval jej pro ni slavný 

francouzský kuchař Escoffier 

 

Projděme ji křížem krážem. Z Alsaska do Akvitánie a zase zpět. Nemáte na tu cestu čas? Nu, proto jste přišli 
k nám. Vítejte:) 
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Café AdAstra vám slibuje příjemný prostor v centru Prahy, Espresso Bazzara nejvyšší 
kvality, lahodná lehká jídla, příjemnou obsluhu, zázemí pro vaši práci. Vaší návštěvou 
zároveň vyjádříte podporu činnosti naší společnosti Zajíček na koni, pracující s lidmi s 
handicapy. (www.zajiceknakoni.cz) 

 
Pro více informací a objednávky „zkušební doby“ prosím kontaktujte: Ing. Kristýnu Doležalovou, vedoucí projektu 

Café AdAstra, k.dolezalova@zajiceknakoni.cz, Café AdAstra, Podskalská 8, Praha 2. 

 
Vesmírná loď - kavárna potřebuje ještě další vybavení či pomoci splatit rekonstrukci. Pokud byste mohli finančně 

pomoci, kontaktujte Kristýnu a nebo Markétu Šulcovou: 731 009 645, m.sulcova@zajiceknakoni.cz 

transparentní účet: Fio banka, č.ú. 2900738018/2010 

Per aspera AdAstra… 

Naši postižení tak míří ke hvězdám...A my jim v té cestě vesmírem chceme pomoci... 

 

                       

                    

 

B2B Partner s.r.o.         Svět-Svítidel.cz          Veronika Kopecká         Jan Sekerka 

Připojte se k nám, na cestu vesmírem….Děkujeme :) 

www.cafeadastra.cz 

 

 

 

 

 


