
Katalóg

Karaoke kaviareň



Ako a Prečo sme vznikli

Táto kaviareň vznikla z nápadu spojiť spolu 

zábavu a odpočinok. Chceme aby sa dnešná 

mládež zabavila aj inak ako len „piť v piatok 

večer niekde v meste“, tak nech sa radšej zabavia 

inak a prídu si zaspievať s kamarátmi a zlepšiť si 

náladu. Je to tiež dobrý nápad na stretnutie 

s rodinou alebo na oslavu. Naša časť s kaviarňou 

na ľudí pôsobí veľmi ukľudňujúco, kávu si tu 

vypijete v kľude, karaoke vás rušiť nebude o to 

sme sa už postarali. V kaviarni Vás bude 

sprevádzať pokojná hudba s príjemnou vôňou. 

Dúfame, že Vám tu bude dobre, zabavíte sa 

a strávite tu príjemné chvíľe.
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Ahojky, volám sa Veronika Molnárová. Mám 17 

rokov a som šéfka firmy Karaccino. Mojou 

úlohou je všetko zabezpečiť, rozdeliť správne 

prácu a úlohy. Moju prácu mám veľmi rada a som 

šťastná, že môžem pracovať s tak úžasným tímom 

ako je ten môj.

Ahoj, som Katarína Orságová a mám 17 rokov. 

Vo firme Karaccino som zástupca šéfa. Mám 

na starosti hladký priebeh všetkých akcií a aby 

všetko fungovalo tak ako by malo. A taktiež 

pomáham Veronike v správnom fungovaní 

firmy.

Ahojte, moje meno je Victoria Bécotte. Mám 

16 rokov a moja pozícia vo firme je 

manažérka. Zaoberám sa vecami ohľadom 

organizácie firmy. Jednou z mojich hlavných 

úloh, je prenájom karaoke miestností a vecí 

s tým spojenými.

Čaute, ja som Matúš Krištofič mám 16 rokov 

a som účtovník vo firme Karaccino. Cieľom 

toho čo robím je, aby sedeli všetky financie 

a aby sme vždy mali dostatok všetkých vecí 

na sklade. Taktiež robím rozvoz našich 

produktov po západnom Slovensku. 2



Káva

Ristreto (20ml) 1,80€

Expreso (30ml) 2,10€

Expreso Mačiato (40ml) 2,30€

Dabl Expreso (60ml) 2,90€

Lungo Expreso (120ml) 2,20€

Amerikáno (180ml) 2,40€

Kapučíno (200ml) 2,20€

Kapučíno (300ml) 2,60€

Latéčko (300ml) 2,70€

Latéčko (400ml) 3,10€

Flet Wajt (150ml) 3,50€

Viedenská káva (150ml) 3,30€

Ľadová káva (400ml) 2,40€

Frapé (300ml) 3,80€

Frapé (400ml) 4,10€

Zmrzlinová káva (700ml) 4,00€

po 5 pečiatkach za našu kávu na vernostnej kartičke je 6 káva zadarmo

3



Horúce nápoje

Čerstvý mätový čaj (400ml) 2,50€

Čerstvý zázvorový čaj (400ml) 2,50€

Ovocný čaj (400ml) 2,30€

Čierny čaj (400ml) 2,30€

Bylinkový čaj (400ml) 2,40€

Kakajo (300ml) 2,90€

Horúca čokoláda (300ml) 3,40€

Limonády

Malá podľa ponuky (0,5l) 3,80€

Veľká podľa ponuky (1l) 6,20€

Mochito (nealko)

Virdžin mochito (400ml) 3,10€

(limetka, mäta, trstinový cukor, ľad, perlivá/neperlivá voda)

Ovocné mochito (400ml) 3,10€

(sezónne ovocie, mäta, trstinový cukor, ľad, perlivá/neperlivá voda)
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Nealkoholické nápoje

Minerálka (500ml) 1,90€

Vinea (250ml) 2,30€

Kola (250ml) 2,30€

Kola Zero (250ml) 2,30€

Ľadový čaj (250ml) 2,30€

Fanta (250ml) 2,30€

Tonik (250ml) 2,30€

Sprajt (250ml) 2,30€

Džús čerstvý podľa ponuky(500ml) 3,00€

Džús podľa ponuky (250ml) 2,30€

Mochito (alko)

Virdžin mochito (400ml) 3,60€

(limetka, mäta, trstinový cukor, ľad, perlivá/neperlivá voda, biely rum)

Ovocné mochito (400ml) 3,60€

(sezónne ovocie, mäta, trstinový cukor, ľad, perlivá/neperlivá voda, 

biely rum)

Kuba libre (370ml) 3,80€

(limetka, ľad, kola, biely rum, )
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Alkohol

Vodka (40%) 3,30€

Jegermajster (35%) 3,30€

Džin (40%) 3,90€

Borovička (40%) 3,70€

Domáca (52%) 4,10€

Tatra Tea (72%) 2,90€

Kapitán (35%) 3,30€

Aperol (11%) 2,90€

Proseko (11%) 2,00€

Karpatské brandy (40%) 3,90€

Martiny (14,5%) 2,40€

Tekila (38%) 4,50€

Absint (70%) 6,00€

Jack Daniel´s (40%) 2,80€

všetky alkoholické nápoje sú vo veľkosti 40ml



Víno

Biele víno (100 ml) 2,50€

Červené víno (100ml) 2,50€

Ružové víno (100ml) 2,50€

Suché víno (100ml) 2,60€

Mochito (alko)

Virdžin mochito (400ml) 3,60€

(limetka, mäta, trstinový cukor, ľad, perlivá/neperlivá voda, biely rum)

Ovocné mochito (400ml) 3,60€

(sezónne ovocie, mäta, trstinový cukor, ľad, perlivá/neperlivá voda, biely rum)

Kuba libre (370ml) 3,80€

(limetka, ľad, kola, biely rum, )

Pivo

Gambrinus 10°, 4,3% (300ml)  2,10€

Gambrinus 10°, 4,3% (500ml) 2,90€

Šariš svetlý 12°, 5% (300ml) 2,10€

Šariš svetlý 12°, 5% (500ml) 2,90€ 9



Špeciality Karaccina

Kroasant slaný |1,7| 3,00€

(šunka, špenát, syr, lučina, paradajky)

Kroasant sladký |1,7| 2,80€

(nutela, džem podľa ponuky)

Zákusok podľa ponuky 3,00€

Šalát s mäsom 6,00€

(ľadový šalát, červená kapusta, uhorka, paradajky, paprika, grilované mäso)

Šalát bez mäsa 5,00€

(ľadový šalát, červená kapusta, uhorka, paradajky, paprika)

Palacinky (2ks) |1,3,7| 3,80€

(nutela alebo džem, šľahačka, čokoláda, čerstvé ovocie)

Lievance (4ks) |1,3,7| 4,60€

(nutela alebo džem, karamel, šľahačka, čerstvé ovocie)

Zmrzlinový pohár (3 kopčeky) |7| 4,60€

(vanilková, čokoládová, jahodová, karamelová, čučoriedkobvá)

Chlebíčky (2ks) |1,3,7| 2,90€

(maslo/pomazánka, šunka/saláma, vajíčko, syr, paradajky, uhorky,)

Praženica |3| 3,10€

Omeleta |3| 4,40€

(šunka, syr, sezónna zelenina)

Nátierka (250g) 3,50€
(bryndzová, tuniakova, vajíčková, cesnaková, nivová, pikantná)
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Prílohy

Kečup 0,10€

Horčica 0,10€

Nutela 0,15€

Džem (jahoda, marhuľa) 0,15€

Chlieb (1ks) 0,15€

Ovocie podľa ponuky 0,40€

Med 0,20€

Citrón 0,25€

Bezkofeínová káva 0,30€

Bezlaktózové mlieko 0,20€

Sójové mlieko 0,30€

Extra šot 0,60€

Šľahačka |7| 0,35€

Príchute do kávy |7,8| 0,50€

(vanilka, karamel, kokos, čokoláda, oriešok)

Zmrzlina (1 kopček) 0,95€
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1. Obilniny obsahujúce lepok, 2. Kôrovce a výrobky z nich, 3. Vajcia a výrobky z 

nich, 4. Ryby a výrobky z nich, 5. Arašídy a výrobky z nich, 6. Sójové zrná a 

výrobky z nich, 7. Mlieko výrobky z neho (vrátane laktózy), 8. Orechy, 9. Zeler a 

výrobky z neho, 10. Horčica a výrobky z nej, 11. Sézamové semená a výrobky z nich, 

12. Kysličník síričitý a síričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 

10mg/liter vyjadrené ako SO2, 13.Vlčí bôb a výrobky z vlčieho bôbu, 14. Mäkkýše a 

výrobky z mäkkýšov.



Vyspievaj sa do sýtosti



Karaoke

Cena: študent - 15€/1h

dospelý - 20€/1h

Oslavy : cena od počtu hodín

Narodeninová oslava: zľava 35%

3 a viac hodín cena je nižšia: študent - 13€

dospelý - 18€
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Platobné podmienky

• Naša cvičná firma nie je platiteľom DPH.

• Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci 

faktúru.

• Túto platbu môže kupujúci uskutočniť prevodným 

príkazom alebo v hotovosti.

• Platba je možná iba v EUR.

Dodacie podmienky
• Dodanie tovaru do jedného až troch  dní podľa veľkosti 

objednávky.

• O termíne dodania tovaru budeme predom upozorňovať 

telefonicky.

• Tovar si môžete prísť vyzdvihnúť sami alebo Vám ho 

prinesieme až domov.

• Tovar bude zaslaný  hneď po vykonaní platby zo strany 

zákazníka 



Záverečné slovo

Ako tím firmy Karaccino Vám veľmi pekne ďakujeme 

za to, že ste si vybrali na strávenie voľného času práve 

nás. Dúfame, že Vám u nás bolo dobre a že vás ešte 

uvidíme.
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Kde nás nájdete?
Instagram: @karaccinokava

E-mail: karaccinokava@gmail.com

Web: www.karaccinokava.sk

Telefón: +421 902 673 114

Adresa: Hlavná 591, 900 31, Stupava

Otváracie hodiny PO-NE:
Kaviareň: 7:00 – 18:00

Karaoke: 15:00 – 02:00


