
Čajovna a kavárna 

Šamanka

Čajový a kávový
lístek



Hra vědomí

( Tamaryokucha )

Zamrzlé okno, bílá zima.

Teplé srdce zahřeje studené ruce.

Zářící oči, smaragdová něha.

Vláha z očí stéká, sytí zemi.

Hoří svíce, její směr je jasný,

ale zda dohoří, to nikdo nepoví.

Vítr nese tajemství hořících svic.

A dlaně tajemství horoucího srdce.

A růže?

Plný květ, co nese Střed.

Matěj Morava



          Vítejte v Čajovně Šamanka. Snažíme se mít pro vás
vždy to nejlepší.   Někdy však zasáhnou vnější vlivy – 
v Číně se neurodí, v Japonsku přijdou záplavy, Darjeeling
vyprodá sklad...  V takových případech se může stát, že 
vám některý čaj nebudeme moci nabídnout, nebo ho 
zastoupí nějaký jeho kolega.  

Ceny jsou počítány pro objem 0,6 l pro jednonálevové
čaje a pro objem 0,3 l pro vícenálevové čaje.  

Kávy jsou připravovány ze 7 g čerstvě mletých zrn.  



Černé  čaje
Čína: 
Keemun Mao Feng ……….……..…….. 111 Kč

Hnědý  nálev  lehce  bohaté  chuti  a  jemného
aroma.  Vzpomeňte filozofa Konfucia.  Třeba k Vám
v pohárku připluje i jedna z jeho rad.  

Indie: 
Assam Dhelakat ...........................……79 Kč

Tradiční  odrůda  čaje,  jemná  a  oblíbená.   Je
velmi  známý  s cukrem a  mlékem,  doporučujeme
Vám proto vyzkoušet i tuto variantu.  
Darjeeling ……………………………...… 102 Kč

Čaje z této oblasti jsou výjimečné svou jemnou 
vůní a specifickou chutí.  Patrná světlejší barva než
„obyčejné černé čaje“, odlehčená chuť plná 
květinových a listových tónů a podtónů a jen lehce 
natrpklá. O aktuálním druhu darjeelingu se 
informujte u obsluhy.

Ostatní: 
Grusia ..............…......................……... 72 Kč

Čaj  z podhůří  Kavkazu  plné,  lehce  natrpklé
chuti a typického horského aromatu, barva nálevu
je  hnědooranžová  a  možná  Vás  překvapí  jeho
příjemná koncovka.  



Speciality:
Pu-erh Yunnan Small leaf ........…...… 95 Kč

Téměř legendární druh čaje, lisovaný do 
cihliček, koláčů a jiných útvarů ale i sypaný.  Lidé 
ho buď milují, nebo nenávidí.  A jeho pozitivní 
účinky na lidské ústrojí jsou ozkoušené.  Tento 
konkrétní druh je sypaný, ale neubírá mu to nic na
jeho specifickém kouzlu.  
Ripe Pu-erh ……….........................… 111 Kč

Luxusní,  roky  odleželé  a  uzrálé  Pu-erhy
tmavého typu.  Jejich chuť bývá o něco jemnější a
plná.  Aktuální nabídka se proměňuje, proto se o
ní informujte u obsluhy.  

Ochucené: 
Earl Grey ..................….............……… 75 Kč

Čaj s příměsí bergamotové silice. Jeho znalost
patří  k dobrému  tónu  ve  společnosti  a  této
zkušenosti  rozhodně  nezalitujete.   Vhodný  i  pro
začínající čajomily.  
Irish Cream ...................................…...75 Kč

Černý čaj s kakaovými boby nesoucí jméno a
aroma  po  známém  likéru.  Můžeme  doporučit
objednat si k němu i konvičku mléka.  

Caramel ......................................….… 75 Kč
Černý  čaj  provoněný kousky  karamelu.

Omamná  sladká  vůně  se  k Vašemu  nosu  nese
s každým  šálkem.  Vychutnejte  jedinečnou  chuť
této kombinace.  Pokud chcete ještě karamelovější
zážitek, doporučujeme přiobjednat porci domácího
karamelu.  



Zelené čaje 
Čína:  
Gunpowder (Perlový čaj) .................... 79 Kč

Známý  i  jako  Chrám  nebes.   Silný  nálev
zelenkavě  měděné  barvy  a  příjemně  pronikavé
chuti.   Opravdu  v ní  najdete  stopu  příchuti
střelného prachu.  
Lung Ching (Dračí studna) .....…..…... 92 Kč
 - i vícenálevový 

Čirý,  voňavý  žlutý  nálev  vyzrálé  chuti,
s nasládlým  závěrem.   Jeden  z nejzákladnějších
zelených  čajů,  vhodný  pro  naprostou  většinu
draků.   
White Monkey …………………….….… 105 Kč
- i vícenálevový

Mimořádně oblíbený čínský zelený čaj  vysoké
kvality  a  výtečné  chuti.   Žlutavý  nálev  bez  stop
hořkosti.   Proč  je  tak  mimořádně  oblíbený?
Odpověď najdete v šálku.  

Japonsko: 
Bancha ............................................... 89 Kč
- i vícenálevový

Základní  třída  japonského  zeleného  čaje.
Jeden  z nejjemnějších  čajů,  s typickou  chutí  a
nižším obsahem theinu.   Vhodná  k celodennímu
popíjení, neublíží ani dětem.  
Hojicha .......................................….... 89 Kč
- i vícenálevový

Pražený japonský čaj, osobitě zemité chuti.  To 
pravé pohlazení na duši.  Jednoduchá vyvážená 
chuť, kterou budete milovat.  



Kukicha .........................…................. 99 Kč
- i vícenálevový

Čajová  specialita  připravovaná  z řapíků
čajových  lístků.   Nabídněte  si  jemný,  originální
nálev  a  vyšlete  myšlenky  směrem,  kde  leží
Japonsko.  
Sencha ..........................................… 111 Kč
 - i vícenálevový 

Čirý, až jasně zelený nálev s typicky lahodnou
chutí.  Japonské čaje jsou ostře zelené s ozvěnou
syté trávy.  Bohatá na vitamin C. 

Ochucené: 
Jasmín Monkey King ......................... 79 Kč

Vůně  jasmínu  rozjasňuje  mysl  a  zahání
chmury.   Nechte  tradiční  ovoněný  čaj,  ať  Vám
projasní den.  Je vhodný i pro milostné schůzky,
jsa mírně afrodiziakálním.  
Le Touareg ......................................... 83 Kč

Gunpowder  s příměsí  marocké  máty  je
oblíbenou a známou variantou.  Hledáte-li osvěžení
a  posílení  tohle  je  čaj  pro  vás.   Podáváme  jej
oslazený,  pokud  chcete  cukr  raději  zvlášť,
požádejte prosím obsluhu.  
Genmaicha ......................................... 92 Kč

Čaj Bancha s příměsí pražené rýže.  Osvěžující,
sytě  zelený  nálev  s jemně  pikantní  příchutí.
Překvapí  Vás  možná,  jak  obvykle  nevtíravá  rýže
dokáže chuť čaje ovlivnit.



Oolongy 
(Modrozelené čaje) 
Čína: 
Tie Guanyin (Železná bohyně) …….… 92 Kč
- vícenálevový 

Jemná,  výrazná,  až  uhrančivá  chuť  Železné
bohyně  milosrdenství  Vás  zve  k toulkám.   Kdesi
v dálce je její  chrám.  Čaj je jemně žlutozelený a
skrývá  mnoho  odstínů,  kdesi  v hloubce  doznívá
jeho chuť.    
Phoenix Dan Cong Oolong ….…..….. 111 Kč
- vícenálevový 

Lahodný  čaj  s lehce  kovovým  aroma.   Patří
spíše  k tmavším  oolongům,  ale  ne  úplně,  proto
v sobě  má  přítomnou  jejich  typickou  štiplavost,
která  je  však  pouhým  náznakem,  snoubícím  se
s jemnými tóny květin, horských bystřin a zeleně.  

Tchajwan: 
Formosa  Traditional  Hong  Shui  Dung  Ti
Oolong /
Formosa  Lu  Gu  Dung  Ti  Oolong …....………..
…………………………………..…………… 120 Kč
- vícenálevový 

Zkrátka  Dung  Ti.   Jeho  chuť  může  být  tak
jemná, že je jako pohlazení.  Napijete se jednou a
už  nechcete  přestat.   Není  třeba  moc,  stačí  ho
nechat  louhovat  jen  krátce  a  obdaří  vás  svou
omamností.  Ale s „červenou vodou“ je možné si i
hrát  a  experimentovat.   Zkuste  různé  teploty  a
délky louhování a zakusíte její proměny.  

O aktuálním typu se informujte u obsluhy.



Ochucené: 
Orange Flower Oolong ....................... 92 Kč
- i vícenálevový

Jemná  květinová  chuť  oolongu  se  přidáním
pomerančových květů dostává do zcela nových sfér
a pomerančová vůně zažene chmury.  Perla mezi
ochucenými čaji.  
Formosa Nai Xian Ginshan Oolong              
(„Mléčný“ Oolong) .....…................... 120 Kč
- i vícenálevový

Specialita ve své třídě.  Mléčné oolongy jsou 
výjimečné svou nasládlou a hebkou chutí.  Jejich 
vůně někomu připomíná mražený jogurt, někomu 
kondenzované mléko.  I jemný zelený nálev nese 
tuto chuť, snoubíc se s tradiční vyvážeností 
oolongů.  



Bílé čaje 
Pai Mu Tan ............................…......... 90 Kč
(Bílá pivoňka)
- vícenálevový 

Světlý  nálev  se  svěží  vůní  a  hladkou,
sametovou  chutí.   Nechte  tento  bílý  čaj  potěšit
Vaše  smysly  a  osvěžit  Vašeho  ducha.  O  bílých
čajích  se  říká,  že  jsou  povzbudivé  až  lehce
narkotické, zkušení čajovníci tedy radí dát si další
nálev a oddat se večerním radovánkám.  
Yue Guang Bai Cha .......................... 120 Kč
(Měsíční svit) 
- vícenálevový 

Měsíční svit je jako krásná píseň.  Jako hřejivá
noc v zahradě.   Je  to  plná a  opojná chuť  bílých
čajů s lehce oříškovým aroma.  Je to světlo lucerny
ve větru.  Je to jaro před Svátkem čistoty a jasu... 
 

Kvetoucí čaje 
dle aktuální nabídky …...................… 85 Kč

Kvetoucí čaj je malá kulička z umně svázaných
lístků zeleného a bílého čaje a květů.  Kvetoucí čaj
je kouzlo, kdy se tato nehezká kulička před vašima
očima  rozvíjí  v  plující  květinu.   Kvetoucí  čaj
promění vodu ve vaší konvičce v jemný a chutný
čaj.  



Extra 
 

Masala 7 .................…....................... 105 Kč
Čaj v jehož přípravě hraje nezaměnitelnou roli

mléko, čaj Assam a speciální směs koření.  Tento
čaj má mnoho zavilých příznivců, zahřeje, potěší,
povzbudí smysly.  
(Složení:  Assam,  zázvor,  skořice,  kardamom,  hřebíček,
muškátový oříšek, bílý pepř, mléko, cukr, med)

Vegan Masala .........…....................... 115 Kč
Stejná  příprava,  stejné  vlastnosti,  ale  místo

mléka rostlinná alternativa a žádný med. 
Sahlep 7 .............................................. 75 Kč

Nebudeme  zastírat,  že  s tímto  nápojem  je
spojeno  jméno  rostliny  Vstavač  mužský,
konkrétněji  jejího  kořenu.   V současnosti  je
připravován šetrněji  k těmto krásným chráněným
rostlinám; nic ze svého aroma, chuti a kouzla však
neztrácí.  
Vegan Sahlep ..................................... 85 Kč

Jde to  i  z  rostlinného mléka a je  to  neméně
dobrý a zajímavý napoj.  



Nečaje 
Rooibos South Africa Supergrade ….. 72 Kč

Ochutnejte nálev z tohoto afrického keře.  Má
charakteristickou chuť, nálev je načervenalé barvy
a  je  výborný  horký  i  chlazený  -  v  zimě  zahřeje,
v létě osvěží.  
Rooibos Cape town ...................…...... 75 Kč

Projděte  se  po  Kapském  městě  s touto
příjemnou  směsí.   Tento  čaj  je  hřejivý  a  slibuje
nekomplikovanou chuť se sladkými tóny a trochou
ovocné svěžesti.  
(Složení:  rooibos,  jihoafrické  černé  rozinky,  kousky
melounu a papáji, květy bodláku a divizny)  
Rooibos Mighty lemon ......…............. 75 Kč

Svěží  a  divoká  příchuť  rooibosu,  vyvážená  a
báječná.  Ideální společník, který vás povzbudí, ale
dovolí vám po příchodu domů usnout.  
(Složení:  rooibos,  myrtovník  citronový,  citronová  kůra,
černý rybíz)

Maté Rancho (zelené) ........................ 72 Kč
Pokud potřebujete pořádný nakopávák, zelené

Maté  je  tady  pro  vás!   Ostrá  a  výrazná  chuť  a
povzbuzení k tomu.  
Maté Pampero (pražené) .................... 75 Kč

Pražené, s lehce kouřovou chutí.  Jemnější než
zelené Maté a ne tolik povzbudivé, přesto lahodné.
Maté Carnival 8 .................................. 75 Kč

Maté Pampero s příměsí kakaa, chrpy, mandlí
a dalších lahůdek. Velmi oblíbená varianta, vhodná
pro milovníky sladkého.  
(Složení:  pražené  maté,  kakaový  bob,  rooibos,  kousky
mandlí, květy kaktusu, okvětní lístky slunečnice a chrpy)
Maté jsou podávána v kalabase, pokud je chcete
raději v konvičce, požádejte čajovníka.



Ovocné čaje 
Je tolik zajímavých směsí ovocných čajů, že by 
byla nekonečná škoda nabízet vám jich jen pár.  
Proto jsme se rozhodli je střídat a aktuální nabídku
vám vždy na požádání sdělí čajovník a vždy v ní 
najdete druh s ibiškem a druh bez ibišku.

Ovocný čaj s ibiškem ……………......... 75 Kč
Čaje s ibiškem mají červenou barvu, jsou 

výrazné, syté a vždy svěží.  
Ovocný čaj bez ibišku ………………….. 75 Kč

Pokud nemáte nakyslou chuť ibišku rádi a 
chcete si vychutnat tóny ovoce bez ní, sáhněte po 
této variantě.

Carcade .............................................. 72 Kč
Možná si říkáte, tak moment, Carcade jsou 

přece výhonky súdánského ibišku, to není ovoce!  
A je to přesně tak.  Sytá a kyselá chuť a jasně 
červená barva jsou jejich poznávacím znamením a 
také důvodem proč jsou častou součástí směsí 
ovocných čajů.



Bylinné čaje 
Počítejte prosím s tím, že příprava bylinných 
čajů trvá minimálně 15 min.  

Lemongrass (Citronová tráva) ........... 72 Kč
Zahradníci říkají, že když budete pravidelně pít

čaj  z Citronové  trávy,  propůjčí  Vám  časem  svou
nezaměnitelnou  vůni.   Přivoňte  si  proto,  abyste
věděli, jak lákavá tato představa může být.  
Lipový čaj ………….............................. 72 Kč

Léčivá  lípa,  blahodárný  strom  naší  země.
Doporučujeme přiobjednat med.  
Mateřídouškový čaj ...…………….….… 72 Kč

Mateřídouška  je  jemná  a  zároveň  výrazná,
uklidňující  a zároveň povzbuzující.   Uvolní  vás a
brzy se vám začne lépe dýchat  Doporučujeme k ní
vyzkoušet med,. 
Mátový čaj …..…………………………..… 72 Kč

Osvěžující máta je výborná na zlobící žaludek,
ale potěší Vás i jen tak, třeba v parném létě.
Zázvorový čaj …………………………..... 85 Kč
s medem a citronem

Povzbuzovák  a  posilovač.   Tento  čaj  Vás
postaví  na  nohy,  když  se  o  Vás  pokouší  nemoc,
posílí Vás a báječně zahřeje, prokrví a dodá chuť
vyrazit  zase  za  dalšími  dobrodružstvími.   Taky
pomáhá na hlasivky.  
Šamančin čaj ..................................... 85 Kč

Originální bylinná směs.  
(Složení: namícháme Vám čaj podle Vašeho přání.
Řekněte,  co  od  čaje  očekáváte  a  dostanete
originální čaj přímo pro Vás).



O svobodě a lidském

( Tie Guanyin  )

Pomáhají lidem, v jejich stopách jdem.

Jdem spolu na východ,

nemáme už zpětný chod.

Z cesty se však radujem,

svou svobodu si užijem.

Do cíle se těšíme,

i když leccos tušíme.

O cíli a o svobodě,

putujeme spolu v shodě.

Na dně moře cos se třpytí,

je to šťastné lidské bytí.

Do daleka svítí.

Matěj Morava



Kávy 
Kávy jsou připravovány ze 7 g čerstvě mletých zrn.  

Espresso …………………..……………..… 50 Kč
Capuccino 7 ……………………………..…. 55 Kč
Latté 7 ………………….………….………... 60 Kč
Vídeňská káva 7 ………………..……..…. 58 Kč

káva se šlehačkou
Alžírská káva 7 …………………....……… 63 Kč

káva s vaječným likérem, se šlehačkou
Turecká káva………………………..…….. 40 Kč

klasický typ kávy se sedlinou

Ajurvédská káva, 2dcl ..........……….... 45 Kč
Bylinná ajurvédská směs s čekankou, 

netradiční alternativa kávy z Indie.  Vhodná i 
k popíjení s mlékem.  

Brahmi
Doporučuje  se  při  poruchách  paměti,

koncentrace a duševní vyčerpanosti;   čistí krev a
zpomaluje stárnutí.

Ašvagandha
Při  pocitech  úzkosti,  depresích,  fyzickém  i

psychickém vyčerpání.  
Shatawari
Omlazuje  a  navozuje  hormonální  rovnováhu.

Zmírňuje menstruační obtíže.  Vhodná je nejen pro
ženy, ale i pro muže a děti

Vasaka
Doporučuje se pro podporu imunity.  
Valeriana
Zklidňuje  nervový  systém  a  uvolňuje  tělo  i

mysl.  Doporučuje se pro zlepšení spánku.  Ano, je
to tak – káva na dobré spaní!  



Čokolády 
Horká čokoláda, 2dcl 7 ..........….…..… 55 Kč
Čokoláda se šlehačkou 7 …..…….…….. 60 Kč
Čokoláda s kořením 7 ………….…….…. 60 Kč

- skořicová
- s chilli

Čokoláda s vaječným likérem 7,3 ….… 63 Kč

Čokačíno 7 ……………….……………...… 60 Kč
Podmanivá směs kávy a čokolády.  Ponořte se

do ní s každým douškem a rozplyňte se.  

Oldschool:
Kakao, 2dcl 7  

Studené ......................…...................... 39 Kč
Teplé/ horké ........................................ 45 Kč

Kakao je naprostá klasika a pouze s obtížemi
bych  Vám  k němu  sdělila  něco  nového.
Připravováno z mléka a instantního Granka, plné
slibných vitaminů a prvků, chutná studené i teplé,
dospělým i dětem, a vůbec ve všech úpravách všem
věkovým kategoriím.  Tak si pochutnejte.  
Horké mléko, 2dcl 7 ........................... 33 Kč

Možno přiobjednat karamel, med apod.  



Do čaje, kávy a čokolády
Mléko 1dcl 7 ……………………….………… 9 Kč
Sojové/pohankové mléko 1dcl 6 ….... 15 Kč
Šlehačka – 1 porce 7 …………………...…. 9 Kč
Med – 1 porce………………………..….... 18 Kč
Domácí karamel  – 1 porce …...……….. 9 Kč
Zmrzlina - 1 kopeček 3,7 …..………...… 15 Kč



Studené nápoje 
Džus, 3dcl .......................................... 45 Kč
Džus, 5dcl .......................................... 62 Kč
 Pomerančový / jablečný
 
Citronáda, 3dcl .................................. 45 Kč
Citronáda, 5dcl .................................. 62 Kč

S  medem.  Tato  osvěžující  kombinace  je
prověřena  mnoha  našimi  zákazníky.  A  zdaleka
nejen  jimi  -  blahodárná  směs  pochází  z Egypta,
receptura je stará 4000 let...  

Kitlova limonáda  3dcl …….….…..….. 45 Kč
                            5dcl …………….….. 62 Kč
- dle aktuální nabídky 

Voda, 3dcl …….….…………………...….. 30 Kč
          5dcl …………….…………………... 45 Kč
- perlivá

-- z vodovodu 
Vám nabízíme zdarma 

Teplé nápoje 

Svařený džus, 2dcl ............................ 50 Kč
  Zkuste třeba jablko se skořicí nebo hřebíčkem.
O dalších možnostech se informujte u obsluhy.  



Alkoholické nápoje 
Víno, 2dcl …………………………..…..…. 57 Kč

červené i bílé dle aktuální nabídky
Vinný střik 1:1, 2dcl ………..…...…..... 40 Kč

Svařené víno, 2dcl .....................…..... 65 Kč
Tradiční,  oblíbený  nápoj,  v němž  nemůže

chybět skořice, badyán, hřebíček, citronová kůra...

Medovina
Nápoj z legend a mýtů, nápoj bohů a hrdinů, 

nápoj šlechticů.  Jeden z nejstarších alkoholických
nápojů, obsahující léčivé látky z medu, hřejivá jako
slunce.  

studená, 1dcl ..…................................ 55 Kč
horká, 1dcl ......…........................….... 63 Kč



Něha

( Lung Ching )

Plápolavé plamínky hvězd

a bílé mraky.

Kde zůstala lidská čest,

jen samé vraky.

Nechat se tím zpěvem vést,

ten, co slyšíš taky.

Až na pokraji cest

se najdeš taky.

Matěj Morava



Nabídka jídla
Palačinky, 2 ks 1,3,7 ......................…... 75 Kč

Sladké  - s marmeládou či  čokoládou,  dle
Vašeho přání, zdobené šlehačkou a kakaem.
Slané – s balkánským sýrem a šunkou.

Toasty s oblohou, 2 ks 1,3,7,6 .........…... 78 Kč
Řecké (balkánský sýr, anglická slanina, olivy) 
České (kečup, sýr, šunka, nakládaná okurka) 
Sýrové (eidam, balkánský sýr)  
Veganské (tofu, ajvar, olivy)  

Vafle 1,3,7

   4 ks ................................................. 60 Kč
   2 ks ................................................. 45 Kč

České (marmeláda, šlehačka, ozdoba) 
Čoko (čokoláda, šlehačka, ozdoba) 

Zmrzlinový pohár 1,3,7,8 ....................... 63 Kč

Ovocný pohár  (2 kopečky  ovocné  zmrzliny,
1  kopeček  vanilkové  zmrzliny,  šlehačka,
topping, sušenka) 
Čokoládový  pohár   (2  kopečky  čokoládové
zmrzliny,  1  kopeček  vanilkové  zmrzliny,
šlehačka, čokoládový topping, sušenka) 



Kuskus 1,7 ......................................... 103 Kč
s balkánským sýrem,  čerstvou  a  nakládanou
zeleninou,  olivami  a  ajvarem  (ajvar  je  hustá
omáčky z lilku, papriky a česneku).

     Můžete požádat o tofu místo balkánského
sýra / šunky.

 Salát……………………………………….... 65 Kč
Rajče, paprika, okurka, sůl, olivový olej 

 Oblohy salátu
Balkánský sýr ……..……………………….. 15 Kč
Olivy ……………………….……...………….. 10 Kč
Šunka ……………………………………….... 10 Kč
Sýr …………………………..………………… 10 Kč
Tofu ……………………………………..…….. 15 Kč



Tabákový lístek 
Vodní dýmky nabízíme pouze od 18 let

Vodní dýmka ......….......................... 195 Kč
Cena zahrnuje zapůjčení vodní dýmky, její 

přípravu, jednu dávku tabáku a jeden uhlík.  
+ uhlík navíc ........................................ 6 Kč

O NABÍDCE TABÁKŮ SE PROSÍM
INFORMUJTE U OBSLUHY

Minerální kamínky
Pokud si rádi užíváte šíšu a nechcete nikotin, 

zkuste tohle.  Tyto drobné keramické kamínky jsou
napuštěné ochucenou melasou, stejně jako 
klasické tabáky do vodních dýmek.  

Ani tuto alternativu vám nemůžeme nabídnout
pod 18 let.  
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