
Čokolaterie 





Variace teplé čokolády

Točená čokoláda hořká 72%, mléčná 36%, bílá 
Malá 40 g 35 Kč
Velká 80 g 50 Kč
 

Posyp na čokolády
lentilky, chilli, oříšky, skořice, himalájská sůl, burizony, 
gumoví medvídci, strouhaný kokos +10 Kč

šlehačka + 10 Kč

Čokomini    60 Kč
 (3 čokolády v degustačním vzorku s posypem)





Čokoládová fontána

2 kg Čokoládová fontána   590 Kč
 (čokoláda dle vašeho výběru servírovaná v 1 m vysoké fontáně)

1 ks  Ovocný špíz (100 g)   35 Kč
 (sezónní čerstvé ovoce) 

1 kg Čokolády do fontány navíc   240 Kč

Fontánu lze objednávat 
bez rezervace na místě,
doba rozehřátí fontány 
činí cca 20 minut.

Dětská narozeninová 
čokoparty v muzeu?

Nejlepší způsob oslavy!

Objednávejte prosím předem.

VELKOLEPÁVELKOLEPÁ  OSLAVAOSLAVA

Objednávejte na: recepce@cokomuzeum.cz

V cen  není zahrnuta herna a ostatní nápoje z nabídky muzea, které lze objednat na míst .

OKOLÁDOVÁ FONTÁNA (2 kg OKOLÁDY)
ŠPÍZY Z ERSTVÉHO OVOCE (10 ks á 100 g)DOMÁCÍ LIMONÁDA (5 LITR )  I  SLANÉ LISTOVÉ PE IVO (0,5 kg)

VSTUPNÉ DO MUZEA
CENA PRO 10 OSOB: 999 K   KAŽDÁ OSOBA NAVÍC: 90 K

OKOPARTY V MUZEU OKOPARTY V MUZEU anebaneb
POZVI KÁMOŠE POZVI KÁMOŠE DO MUZEADO MUZEA

Platí pro 10 d tí do 14 let. Dít  navíc – 90 K  (v cen  100g špíz, vstupné, okoláda do fontány).Dosp lý navíc platí zvýhodn né vstupné 80 K  (v cen  vstupné).





Zákusky a sladkosti

Čerstvé dorty a zákusky z naší kuchyně 
najdete v nabídce ve vitríně  
 
Naši cukráři s láskou vyrábí čerstvé zákusky a dorty, poháry dle našich vlastních 
receptur inspirovaných v Itálii a Francii. K výrobě zákusků používáme kvalitní 
suroviny, maximum čerstvého ovoce dle sezóny, pravou šlehačku a výbornou 
čokoládu.

100 g  Čokoládové fondue s čerstvým ovocem  100 Kč
 (čokoláda dle vašeho výběru zahřívaná ve fondue soupravě
  a čerstvé sezónní ovoce – jen namáčejte)



Dodavatelem naší kávy je Zdeněk Plášil, pražič kávy a majitel 
ve společnosti Coffee Tábor. Zdeněk se gastronomii a kávě 
věnuje více než 20 let jako barman, barista a konečně i jako 
pražič kvalitní kávy. Inspirace k založení pražírny Coffee Tábor 
v roce 2016 vzešla z potřeby a poptávky zákazníků po čerstvé 
a kvalitní kávě, jež svým chuťovým profilem odpovídá chuti 
náročného českého zákazníka. A tak i u nás  můžete ochutnat 
kávu, jež je připravována se stejnou vášní jako naše dezerty 
i ostatní dobroty.



Teplé nápoje

Espresso (7 g kávy, mléko, cukr)   39 Kč

Ristretto (7 g kávy, mléko, cukr)   39 Kč

Espresso Americano
(7 g kávy, mléko, horká voda v konvičce, cukr) 39 Kč

Espresso Macchiato (7 g kávy, mléčná pěna, cukr) 49 Kč

Espresso se šlehačkou (7 g kávy, porce šlehačky, cukr) 49 Kč

Capuccino (7 g kávy, mléko, mléčná pěna, cukr) 49 Kč

Café Latté    49 Kč
(7 g kávy, mléko, mléčná pěna cukr – podávané ve vysoké sklenici)

Čokolaté
(7 g kávy, mléko, mléčná pěna, čokoláda, cukr) 55 Kč

Čaj v konvičce (dle denní nabídky) 45 Kč





Limonády a další osvěžení 
1 l  Velká  49 Kč

0,5 l  Malá  39 Kč

Malinová

Citronová

Zázvorová

Rakytníková

Okurková

S ledem, ovocem, bylinkami (dle sezóny)

1 l  Karafa vody s citronem 15 Kč 

0,5 l Čokoládové pivo  40 Kč





Hravá čokoláda

Hravá čokoláda 
(40 g čokolády, 2 dcl horkého mléka)  40 Kč





Milí návštěvníci,

snažíme se o maximální čerstvost nabízených nápojů a sladkostí, proto v průběhu 
celého roku pro Vás připravujeme sezónní nabídky. Najdete je napsány na tabulích 
v čokolaterii našeho muzea. Rádi Vás budeme informovat i ústně. 

Děkujeme za Vaši návštěvu.

Navštivte také naší expozici v Třeboni. 

Třeboň v marcipánu najdete na Masarykově náměstí 103 v historickém centru 
města. Ukážeme vám město z trochu jiného úhlu. Naši cukráři zpracovali význam-
né události, osobnosti, legendy či pověsti z marcipánu. Marcipánová dílnička je 
pak určená všem šikovným rukám.



www.cokomuzeum.cz


