
coffee and drinks

rokuschcoffee
Rokusch

Pécs, Rókus u. 7

Rokusch7

espresso   470  670
batch brew  570  770
hosszú kávé/long coffee

filter    850  1050
hario v60

jeges filter  850  1050
iced filter

+tej/milk   50
+shot    250

fekete/black

tejjel/with milk
cortado   650  -
cappuccino  750  950
mocha*   850  1050
flat white*  -  950
latte*   850  1050

laktózmentes/lactose free  100
zabtej/oatmilk    200
mandulatej/almond milk   200

golden mylk*            990
kurkuma/turmeric latte  
chai latte*      950
dirty chai latte*           1150
chai latte+espresso

london fog*            990
earl grey latte 
kakaó/cocoa*            950
kicsi kakaó/small cocoa          750

tea

fehér/white  850  1600
zöld/green  850  1600
wulong   850  1600
fekete/black  850  1600
puer    850  1600 

earl grey   790
(fekete és bergamot/black and bergamot)

marocco   790
(zöld és menta/green and peppermint)

jeges tea   790
(kérdezd a személyzetet/ask the staff)

gyümölcs/fruit    790
(kérdezd a személyzetet/ask the staff)

eukaliptusz/eucalyptus  790
menta/mint    790
citromnád/lemongrass*  790
rooibos     790

mate     890
(yerba mate infusion)

cascara     890
(kávécseresznye/coffee cherry)

+tej/milk                         50
+méz/honey              100

forrazat/infusion

matcha tea    890
matcha latte*    1150
matcha tonik    1090
matcha limo    1090

Matcha

tejes egyebek/other milky

*jegesen is/also with ice

Áraink magyar forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

kave,tea/coffee,tea

Termékeink allergéneiről kérdezd a személyzetet. Please ask the sta� about the allergens.



coffee and drinks

rokuschcoffee
Rokusch

Pécs, Rókus u. 7

Rokusch7

italok/drinks

udito/soft drink
.. ...

 

kávés vagy teás koktélok/
cocktails with coffee or tea

coffee in good spirit

espresso daiquiri     1990
(espresso, lime, fehér rum, cukorszirup/
espresso, lime, white rum, simple syrup)

irisch coffee       1990
(filterkávé, jameson, sós nádcukor szirup, tejszín/
filtercoffee, jameson, salty canesugar syrup, cream)

coffee negroni      1990
(házi fuszeres kávélikor, campari, gin/
homemade spicy coffee liquer, campari, gin)

jessika alga       1990
(matcha, házi tonik szirup, lime, gin/
matcha, homemade tonic szirup, lime, gin)

aktuál/actual      1990
kérdezd a csapatot! / ask the staff!

 ..
sor/beer

érdeklodj a személyzetnél/ask the staff
,,

házi tonik/homemade tonic    890
házi gyömbér/homemade ginger   890
mate fizz          890
espresso tonik        990
kávé limo/coffee lemonade    990

almalé/apple juice       200/dl
almafröccs/apple spritzer     390/590
(3dl/5dl)
narancslé/orange juice        990

szóda/soda water       50/dl
szörpi/syrup         690
limonádé/lemonade      890
limo+           1090

fritz kola              890
(original/sugarfree)
mischmasch         890

további üdíto kínálatunkat a hutoben találod/
you can find other soft drinks in the fridge

,, ,, ,,

,, ,,

Áraink magyar forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Termékeink allergéneiről kérdezd a személyzetet. Please ask the sta� about the allergens.



coffee and drinks

rokuschcoffee
Rokusch

Pécs, Rókus u. 7

Rokusch7

Bagelek/bagels

lazacos/salmon     1290
(sajtkrém, lazac, kapribogyó, lilahagyma, zöldségek/
cream cheese, salmon, capers, red onion, vegetables)

sonkás/ham      990
(sajtkrém, sonka, mézes mustár, zöldségek/
cream cheese, ham, honeymustard, vegetables)

caprese      990
(sajtkrém, mozorella, paradicsom, pesztó, rukkola/
cream cheese, mozorella, tomato, pesto, ruccola)

kecskesajtos/goat cheese   1290
(sajtkrém, kecskesajt, gyümölcsök, házi csatni/
cream cheese, goat cheese, fruits, homemade chutney)

céklás-hummuszos/beetroot-hummus  1090
(hummusz, cékla, alma, zöldségek/
hummus, beetroot, apple, vegetables)

aktuál/actual     1290
(kérdezd a személyzetet/please ask the staff)

edesKE/SWEETS

croissant szendvics/sandwich  790
(kérdezd a személyzetet/ask the staff)

granola     690
+tej /+milk     100
+joghurt /+yogurt    200
+növényi tej /+plant based milk   200

fruit bowl     990
( granola, gyümölcsök, magok, mogyoróvaj
//granola, fruits, nuts, peanutbutter)
+joghurt /+yogurt    200
+növényi tej /+plant based milk   200
+tej /+milk     100

croissant     390
+vaj / +butter     100
+vaj, lekvár / +butter, jam   200 
+vaj, lekvár, brie / +butter, jam, brie  300
+házi “nutella”, gyümölcs 
/+homemade “nutella”, fruits   400

etelek/food

Áraink magyar forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Termékeink allergéneiről kérdezd a személyzetet. Please ask the sta� about the allergens.


