Kam za dobrou kávou

konkrétních rodinných farem a farmářů v různých koutech
světa. Kavárna nabízí klidné venkovní posezení uprostřed
zeleně, v blízkosti jezírka a historických hradeb. Ale ani
v sychravých dnech si lahodný nápoj nemusíte odepřít.
Sedněte si ke kamnům a zahřejte tělo i duši. Nebo vyčkejte
na jednu z mnoha výstav, besed či přednášek, které se zde
konají.
Park Václava Havla, Litoměřice

„Káva musí být horká jako peklo, černá jako ďabel a sladká jako láska.“
— Charles Maurice de Talleyrand, francouzský diplomat 1754 - 1838
O kávě
Káva je od pradávna servírována jako povzbuzující nápoj, který tvoří
pomyslnou tečku za dobrým jídlem a v neposlední řadě její pití představuje
významný společenský a relaxační rituál. V Litoměřicích naleznete hned
několik míst, v nichž se dokonale snoubí vzhled, aroma i intenzita tohoto
jedinečného nápoje, jehož pití vám poskytne pravý zážitek.
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Park Café – Kávovna

Jen pár kroků od ruchu náměstí, v tiché uličce s řadou
historických domů sídlí Kávovna. Útulné místo s interiérem,
ve kterém převládá dřevo, disponuje i venkovní zahrádkou.
Zrna, používaná zde při přípravě kávy, pochází z českých
lokálních pražíren a jsou připravována také netradičními, ale
o to zajímavějšími metodami, jako je aeropress či vacuum
pot. Sortiment zpestřuje i nabídka čajů či domácích limonád.
K tomu zvolte dortík a gurmánský zážitek je zaručen. Domácí
mazlíčci jsou zde vítáni.
Dominikánská 124/8, Litoměřice

Přímo na náměstí, a přesto klidná a příjemná. Taková je
kavárna, kde se budete cítit jako doma. Přispěje k tomu i fakt,
že je první certiﬁkovanou kavárnou feng shui v Čechách.
V interiéru vás obklopí pravé přírodní materiály, které vytváří
útulnou domáckou atmosféru. Dobrá káva z celého světa
je tu základem, ale tím to rozhodně nekončí. Vychutnat si
můžete RAW dezerty, bezlepkové dorty, bio čaje i nápadité
snídaně, obědy či bohatou odpolední nabídku. V létě nechybí
posezení v zahradě, v zimě pohodlí ušáku u krbových kamen.
Mírové náměstí 157/30 (dvorní trakt), Litoměřice

Návštěva unikátního prostředí bývalého vlakového nádraží
„Litoměřice město“ působí jako návrat do první republiky.
Ale rozhodně nezaujme jen starší ročníky. Pro děti i dospělé
milovníky mašinek je tu připravena zahradní modelová
železnice, obklopená miniaturami litoměřických památek.
Přímo sousedí s kouskem opravdových kolejí, po kterých
přijížděly vlaky již od roku 1874. Trvale tu také najdete
zrekonstruovanou lokomotivu. Ve stylovém prostředí si lze
posedět nad šálkem výběrové kávy, která naplňuje myšlenku
Fair Trade, a vybrat z řady dezertů vlastní výroby. V nabídce
je široká paleta čajů, vín i piva. Bývalé nádraží často hostí
přednášky, besedy či autorská čtení.
Jarošova 165/32, Litoměřice

V Jiráskových sadech, největším litoměřickém parku, to
žije. Na jeho okraji se nachází kavárna, která je oázou klidu.
V hezkém počasí tu můžete posedět na terase a užívat
si výhled do okolní zeleně. Ochutnat lze lahodnou kávu,
pocházející z českých lokálních pražíren a chystanou
netradičními metodami, jako je aeropress či drip V 60.
Chuťové buňky potěšíte dortíkem z místní nabídky. V kavárně
mají rádi i domácí mazlíčky, pro malé děti je k dispozici
venkovní pískoviště.
Žižkova 2249, Litoměřice

Zoban

Zoban je litoměřickou pražírnou a espresso barem. Káva
je tu pražena s láskou moderními způsoby, inspirovanými
postupy profesionálů z celého světa ve spojení s vlastními
poznatky a zkušenostmi majitelů. K zakoupení či konzumaci
jsou pouze zrna nadstandardní kvality, při jejichž nákupu
jsou respektovány zásady udržitelného obchodu. V příjemně
a střídmě zařízeném espresso baru můžete nahlédnout
do tajů přípravy kávy a s majitelem si o nápoji popovídat,
případně pořídit vybavení pro vaření černého moku. Pražírna
Zoban je držitelem značky České středohoří – regionální
produkt.
Lidická 3, Litoměřice

Fér Kafe

V krásném prostředí parku Václava Havla, který na jaře
kvete všemi barvami, nepřehlédněte kavárničku Fér
Kafe. Je malá rozměry, ale velká posláním. Od počátku
podporovala myšlenku Fair Trade – spravedlivého obchodu.
Díky spolupráci s nejstarší fairtradovou pražírnou ve
střední Evropě a jednou z prvních pražíren výběrové kávy
mamacoffee je zapojena do direct trade, tedy podpory

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice.eu
Otevírací doba infocentra:
duben – září denně od 9 do 18 hod.
říjen – březen Po až Pá od 9 do 17 hod.
So od 9 do 12 hod.

Vydal Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice.
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