PONUKOVÝ
LÍSTOK

Milí hostia, vitajte v Gospel café.
Okrem našej tradičnej ponuky čaju, kávy, čokolády, dobrého vína,
či zákusku, by sme vám radi ponúkli aj čosi viac. Tá originálna
ingrediencia, ktorou sa snažíme obohatiť chvíle strávene u nás sa
skrýva už v samotnom názve Gospel café.
Gospel. Slovo často skloňované vo viacerých podobách a významoch.
Poďme sa teda spolu pozrieť, kam siahajú jeho korene.
Mnohým z nás sa hneď vybaví mohutný černošský zbor oblečený
vo voľných dôstojných albách. Pre iných môže znamenať široké
spektrum piesní rôznych žánrov, prinášajúce kresťanské posolstvo
a hodnoty. Rovnako sa dá slovo gospel použiť ako synonymum pre
evanjelium – Slovo Božie – prinášajúce radostnú zvesť…
Poďme sa krátko prejsť v čase a pozrieť sa, ako to celé vzniklo.
O gospelovej hudbe sa dá hovoriť od 17. storočia, kedy nahrádza
v amerických kostoloch tradičné kostolné hymny. Spieva sa pri
bohoslužbách a slová vychádzajú z právd evanjelia. Táto hudba je
silne ovplyvnená afro kultúrou – spev je plný bohatých emócií,
často spojený s pohybom, či tancom. Silný hudobný zážitok vám
väčšinou ponúka sólo spevák spolu s mohutným zborom.

V 20. storočí sa koncom 60-tych rokov začal v hudobnom priemysle
používať pojem gospel music na označenie duchovnej hudby
ovplyvnenej modernou populárnou hudbou. Neskôr v 80-tych
rokoch už možno v gospel music rozlíšiť ďalšie podkategórie,
napríklad gospel rock, gospel pop, gospel hip hop, gospel
country…
Texty Gospel song (gospelovej piesne) vychádzajú z evanjelia, čiže
z Nového zákona, ponúkajú kresťanské hodnoty a na rozdiel od
tradičných černošských spirituálov už poznáme ich autorov.
Pre gospelovú hudbu sa v tomto zmysle začal používať aj pojem CCM
(Contemporary Christian Music). Ako súčasná kresťanská hudba
označuje všetky žánre. Dôležité sú texty, ktoré hovoria o pravdách
evanjelia, ale hudobným prevedením je zameniteľná s akýmkoľvek
hudobným štýlom.
Tak ako hudba môže poslúžiť ako médium na sprostredkovanie
hlbších hodnôt, radi by sme sa aj my stali nosičom, ktorý vám
ponúkne pohodu, pokoj, radosť, spoločné zdieľanie, či podporu
vzájomných vzťahov. Spolu s našimi programovými hosťami sa
môžeme na chvíľu zastaviť v našom každodennom zhone a hľadať
niečo väčšie a trvalejšie a Toho, kto nám to môže dať.
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Jedinečná káva ETHIOPIA Sidamo je 100 % arabica, pestovaná exluzívne v provincii Sidamo v Etiópii,
krajine, ktorá je matkou pestovania kávy. Ako väčšina afrických káv, zrná kávy Ethiopia Sidamo
sú šedivkasté a cenené pre svoju plnú, korenistú, vínovú či čokoládovú chuť a kvetinovú arómu.
Najvýraznejšie chute nájdené vo všetkých Sidamo kávach sú citrón a citrus, ktoré dodávajú káve
sviežu kyslosť. Je to káva najvyššej kvality.

7g

Espresso malé/veľké

1,70 €

(káva, cukor, čokoládka)

14 g

Double espresso

2,80 €

(káva, cukor, čokoládka)

7g

Cappuccino

2,00 €

(káva, mlieko, mliečna pena, cukor)

7g

Caffe Latte

2,00 €

(káva, mlieko, mliečna pena, cukor)

7g

Caffe Latte s čokoládou

2,50 €

(káva, horúca čokoláda, mliečna pena, cukor)

7g

Ochutené Caffe Latte

2,30 €

(čokoláda, vanilka, karamel, mandľa, oriešok, kokos)

7g

Caffe Macchiato

2,00 €

(káva, mliečna pena, cukor)

7g

Viedenská káva

2,30 €

(káva, šľahačka, cukor)

7g

Caffe Frappé

2,20 €

(káva, mlieko, ľad, cukor)

7g

Ľadová káva

2,50 €

(káva, vanilková zmrzlina, šľahačka, cukor)

Všetky druhy káv ponúkame aj v bezkofeínovej verzii.
60 g

Horúca belgická čokoláda LYRA

0,25 l Kakao de luxe

2,50 €
2,00 €

(belgická čokoláda, mlieko, mliečna pena, cukor)

0,20 l Babycino
(mliečna pena posypaná kakaom alebo škoricou)

1,00 €
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ČAJ

V roku 1873 otvoril pán Joseph Eilles prvý obchod špecialít v bavorskom Mníchove, v ktorom
ponúkal najkvalitnejší čaj a kávu z kolónií. Aj kráľ Ludwig II. našiel zaľúbenie v kvalitnej filozofii
EILLES a udelil mu status oficiálneho dvorného dodávateľa. Tea Diamond je netradičný spôsob
balenia tých najlepších čajov. Pyramídový tvar, s ktorým EILLES TEA prišiel, je skutočná revolúcia
v servírovaní čajov. Hodvábna tkanina poskytuje čaju optimálne podmienky k lúhovaniu.
Výsledkom je jedinečná chuť.

2,5 g

Sypaný čaj EILLES Tea Diamond

1,80 €

v hodvábnych vrecúškach podľa ponuky
(čierny, zelený, bylinný, Rooibos)

4g

Ovocný sypaný čaj EILLES Tea Diamond

1,80 €

v hodvábnych vrecúškach podľa ponuky
(šípkový s ibištekom, letné plody, Vita orange so 7 vitamínmi)

0,25 l/0,5 l

Čaj z čerstvej mäty

2,30 €/4,20 €

(čerstvá mäta, plátok citrónu, cukor)

0,25 l/0,5 l

Čaj z čerstvého zázvoru

2,30 €/4,20 €

(čerstvý zázvor, plátok citrónu, cukor)

0,25 l/0,5 l

Marocký čaj

2,50 €/4,50 €

(čerstvá mäta, čerstvý zázvor, plátok citrónu, cukor)

0,25 l

Pečený čaj

2,30 €

20 g

Med

0,40 €

0,02 l

Mlieko Maresi

0,30 €

30 g

Šľahačka

0,50 €

1/4

Citrón

0,30 €

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,33 l

Rajec pramenitá voda

1,70 €

0,75 l

Rajec pramenitá voda

3,20 €

0,25 l

Radenska minerálna voda

(sýtený, jemne sýtený, nesýtený)
(jemne sýtený, nesýtený)
(jemne perlivá)

0,33 l
Kofola Original
0,3 l/0,5 l Čapovaná kofola
0,25 l
Royal Crown Cola

1,80 €
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1,70 €

(classic, slim)

0,2 l
0,25 l

Coca-Cola
Vinea

0,25 l
0,25 l
0,33 l

Orangina
Kinley tonic
Ľadový čaj Rauch My Tea

1,70 €

0,2 l

Džús RAUCH

1,70 €

0,1 l
0,5 l
0,5 l

Čerstvý pomarančový fresh
Pivo / nealkoholické pivo
Radler / nealkoholický Radler

1,80 €
1,70 €

(biela, červená)

(čierny čaj s broskyňou)
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(100% pomaranč, 100% grapefruit, 100% jablko, 100% ananás,
hruška, multivitamín, jahoda, čierne ríbezle, čučoriedka, brusnica,)

1,50 €
1,90 €
1,80 €

LIMONÁDY / PODĽA DENNEJ PONUKY
0,5 l/1,0 l Citronáda
0,5 l/1,0 l Americká limonáda

2,00 €/3,70 €
2,70 €/4,90 €

0,5 l/1,0 l Mexická citronáda

2,70 €/4,90 €

(pomarančový džús, minerálka, malinový sirup, ovocie, ľad)
(citrón, limetka, mäta, minerálka, cukor, ľad)

0,5 l

Africká limonáda

(grapefruitový džús, minerálka, malinový sirup,
vanilková zmrzlina, šľahačka)

2,90 €

0,5 l/1,0 l Pomarančová limonáda

2,90 €/5,50 €

0,5 l/1,0 l Citrónovo-zázvorová limonáda

2,70 €/4,90 €

0,5 l/1,0 l Grepovo-citrónová limonáda

2,90 €/5,50 €

(granadínový sirup, čerstvý citrónový + pomarančový fresh,
minerálka, ľad, pomaranč)
(citrón, zázvor, minerálka, cukor)

(čerstvý citrónový + grepový fresh, med, voda, mäta, ľad)

0,4 l

Jesenná hruška

2,50 €

(hruškový džús, minerálka, limetka, grenadínový sirup, ľad)

ZÁKUSKY / PODĽA DENNEJ PONUKY
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PANINI / PODĽA DENNEJ PONUKY

servírované s ľadovým šalátom a kečupom

2,90 €

(Šunka a syr, Chicken kebab, Chicken BBQ, Prosciutto, Mozzarella a salsa)

BAGETY A SENDVIČE / PODĽA DENNEJ PONUKY

SENDVIČE (Kur.šunka s reďkovkou, Bacon club, Tuniakový, Šunkový)
BAGETY (Francúzska, Debrecínska, Kuracie stripsy, Bavorská, Bôčiková, Syrová)

2,50 €
od 2,00 €

POCHUTINY
45 g
90 g
50 g
50 g
75 g
80 g
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Kešu oriešky
Slovakia Chips
Bake rolls soľ / cesnak / pizza / slanina

0,85 €
1,30 €
1,50 €
1,50 €
1,35 €
0,90 €
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Slovenské vína / podľa dennej ponuky
1dcl Biele
1dcl Červené
1dcl Ružové

1,40 € / 1dcl
1,50 € / 1dcl
1,50 € / 1dcl

Zahraničné vína/ podľa dennej ponuky
Cabernet Sauvignon Montagnac

1,70 € / 1 dcl

Francúzsko, Vignobles Montagnac / červené suché, 13%
Oblasť Languedoc je jednou z najjužnejších častí Francúzska. Vďaka svojej
polohe má oblasť fantastickú mikroklímu. Viniče sú pestované na malých
parcelách starých terás na vápencovohlinitom podloží. Bohaté a zamatové
víno rubínovej farby so skvelou intenzitou černíc, s dotykom sušených sliviek
a cédrového dreva, doplnené jemnými tanínmi.

Select Reserve Port

2,20 € /1 dcl

Portugalsko, Vina Nova de Gaia / portské víno, 20%
Portské víno hlbokej rubínovej farby s granátovými okrajmi. Vôňa vína po čiernom
hrozne, chuť je plná, ovocná s dlhým záverom. Výborne sa hodí k syrom, sušenému
ovociu, alebo zákuskom z čokolády a čierneho ovocia.

Pinot Grigio Santome

13 €/ fľaša

Taliansko, Santome, 13 %
Rulandské šedé so slamovožltou farbou, s vôňou bielych lupienkov a južného ovocia.
Jemné, guľaté a svalnaté zároveň s chuťou zrelého ovocia.

Šumivé vína
Hubert de Luxe
Hubert polosladké, suché, sladké
Prosecco 0,75 l

11,00 €
9,00 €
14,50 €

Blížia sa vo vašom okruhu rodiny, priateľov a známych narodeniny,
krstiny, birmovka, promócie alebo pripravujete seminár, prezentáciu,
poradu či iné firemné podujatie?
Príďte k nám!
Naša kaviareň je vhodná pre rodinné podujatia s deťmi vďaka nášmu detskému kútiku
a vonkajšiemu ihrisku. Pre vaše prezentácie či semináre je k dispozícii vstavané plátno
a dataprojektor. Kaviareň je nefajčiarska a max. kapacita je 50 osôb.

PONUKA UZAVRETEJ SPOLOČNOSTI
KONZUMNÉ
Konzumné závisí od počtu osôb

min. 50 € / h

PONUKOVÝ LÍSTOK
Sortiment káv, čajov, zákuskov, pochutín, vín, nealko / alko piva a nealkoholických nápojov
sa nachádza v ponukovom lístku kaviarne: www.gospelcafeba.sk

CATERING
Catering si zákazník objednáva sám, alebo prostredníctvom nás. Vieme odporučiť spoločnosť, s ktorou
máme dobré skúsenosti. Cena za catering sa nezapočítava do konzumného a zákazník ju hradí priamo
caterigovej spoločnosti.

OBSLUHA

VÝZDOBA

POMOCNÉ PRÁCE

Od 5 €/h za časníka*

Od 25 €*

Príprava a spratanie stolov od 5 € / h*
Vypožičanie / pranie obrusov 2 € / ks

*Podľa požiadaviek a počtu osôb.

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na adrese info@gospelcafeba.sk.

Prevádzka:
Zodpovedný vedúci:

GOSPEL CAFE, Karloveská 32, Bratislava
JOYFUL s.r.o., Donnerova 3, Bratislava
Ing. Zuzana Stanková

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok 7:30 – 20:00
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Soboty a nedele sú vyhradené pre uzatvorené spoločnosti.

www.gospelcafeba.sk

Cenník platí od 1. 4. 2019

