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Kávék coffee
Espresso
egy erős fekete • a strong black

450 HUF

Ristretto
rövid espresso • short espresso

450 HUF

Americano
hosszú kávé • americano

450 HUF

Doppio
dupla espresso, hogy biztosan felébredj! • double espresso to make sure you wake up!

590 HUF

Espresso macchiato
espresso egy kevés tejhabbal • espresso with a little milk foam

490 HUF

Cappuccino
espresso tejjel és tejhabbal • espresso with milk and milk foam

490 HUF

Café latte
espresso bő tejjel és tejhabbal • espresso with plenty of milk and milk foam

590 HUF

Kapucíner
espresso tejszínhabbal, ahogy Bécsben készítik •
espresso with whipped cream as it is made in Vienna

590 HUF

Flat white
dupla ristretto tejjel és tejhabbal • double ristretto with milk and milk foam

590 HUF

Melange
café latte mézzel rétegezve • café latte with honey

590 HUF

Mogyorós latte • Hazelnut Latte 
café latte mogyorópasztával • cafe latte with hazelnut paste

650 HUF

Karamellás latte • Caramel Latte
café latte a KockaCsoki saját készítésű karamellkrémével •
cafe latte with our homemade caramel cream

650 HUF

Café mocha
espresso csokoládés tejjel és csokoládés tejhabbal •
espresso with chocolate milk and chocolate milk foam

650 HUF

Irish coffee
hosszú espresso ír whiskey-vel és tejszínhabbal •
long espresso with Irish whiskey and whipped cream

800 HUF

Represent Cuba
hosszú espresso kubai rummal és nádcukorral • 
long espresso with Cuban rum and cane sugar

800 HUF

What a wonderful world
espersso macchiato gold tequilával, fahéjjal és kandírozott naranccsal •
espresso macchiato with gold tequila, cinnamon and candied orange

800 HUF

E.T.
espresso & tonic • espresso & tonic

800 HUF

V60
hosszú kávé lassan csöpögtetve • brewed coffee dripped slowly

800 HUF
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Üditők és egyéb italok Soft drinks and 
other beverages

100 %-os gyümölcslevek kimérve | 100% fruit juices
Alma, alma-meggy, narancs ízekben • 
Apple, apple-cherry, orange flavors

300 HUF / 3 dl

üveges ásványvizek | bottled mineral waters
Szentkirályi szénsavas ásványvíz •
Szentkirályi carbonated mineral water
330 ml

250 HUF

Szentkirályi szénsavmentes ásványvíz •
Szentkirályi still mineral water
330 ml

250 HUF

szénsavmentes üdítők üveges kiszerelésben | botteled juicess
Topjoy alma 100% • Topjoy apple 100%
250 ml

300 HUF

Topjoy feketeribizli nektár • Topjoy Blackcurrant Nectar
250 ml

300 HUF

Topjoy őszibarack nektár • Topjoy Peach Nectar 
250 ml

300 HUF

Topjoy körte • Topjoy Pear
250 ml

300 HUF

szénsavas üdítők dobozos kiszerelésben | canned drinks
Coca-Cola
330 ml

300 HUF

Coca-Cola Zero
330 ml

300 HUF

Fanta
330 ml

300 HUF

Kinley Tonic Water London style
250 ml

300 HUF

Kinley Ginger Ale Bangkok stlye
250 ml

300 HUF
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télen- nyáron Sesonal drinks 

hideg időben ajánljuk
Szálas teakülönlegességek
Earl grey – ceyloni és kínai teákkal készült fekete tea, jellegzetes citrusos és bergamott ízzel

Yamamoto – zöld tea kínai sencha citromfűvel, citromhéjjal és mályvavirággal

Karamellás rooibos - rooibos tea lágy karamelldarabokkal ízesítve

Gyümölcsöskert – klasszikus gyümölcstea keverék csipkebogyóval, hibiszkusszal,   
almadarabokkal, narancshéjjal és az érett szamóca édeskés aromájával

650 HUF

Forró csokoládé 650 HUF
Forró csokoládé kizárólag felnőtteknek
rummal ízesítve

800 HUF

Hot chocolate 650 HUF
Hot chocolate for adults only
flavored with rum

800 HUF

recommended for winter
Fibrous tea specialties
Earl grey – Ceylon and Chinese black tea with a characteristic citrus and bergamot flavor

Yamamoto – green tea with Chinese sencha lemon grass, lemon peel and mallow flowers

Caramel rooibos – rooibos tea flavored with soft caramel pieces

Fruit Garden - classic fruit tea with rosehips, hibiscus, apple pieces, orange peel and the
sweet flavor of ripe strawberries

650 HUF

meleg időben ajánljuk
Házi limonádé
citromos, mentás, cukormentes uborkás-mentás

350 HUF / 2 dl
550 HUF / 3 dl

Házi jeges tea 650 HUF

recommended for summer
Homemade lemonade
lemon, mint, sugar-free cucumber & mint

350 HUF / 2 dl
550 HUF / 3 dl

Homemade iced tea 650 HUF
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Kézműves csokoládék
és bonbonok

Handcrafted chocolates
and bonbons 

kézműves csokoládékocka | handcrafted mini chocolate bars
Többféle ízben, faleveles mintával
Válogasd össze kedvedre 4, 9 vagy 18 db-ot csokoládéinkból. 
Kedvezményt és ajándék díszdobozt adunk hozzá.

250 HUF / db

Handcrafted mini chocolate bars in different flavors
You can make your own selection of 4, 9 or 18 pieces of our chocolates. 
Choose your favourties and we’ll give you a discount and a gift box.

250 HUF / pcs

kézműves bonbonok | handcrafted bonbons
Többféle ízben, változatos formában
4 db bonbon vásárlásától ajándék díszdobozba csomagoljuk az általad választott finomságokat.

250 HUF / db

In different flavors and different shapes
You can make your own selection! Choose at least 4 pieces of bonbons and we’ll give you a gift box.

250 HUF / pcs

950 HUF 2 150 HUF 4 250 HUF

250 HUF / db 4 × 250 HUF



Rólunk

About us

Csokoládé manufaktúránkban és közösségi kávézónkban kiváló minőségű kézműves 
csokoládékat, speciality kávékat és csokoládékészítő foglalkozásokat kínálunk 
vendégeinknek. Termékeinket a legkiválóbb alapanyagok felhasználásával készítjük.
A KockaCsoki azonban több mint egy átlagos manufaktúra. Társadalmi 
vállalkozásként fontos számunkra, hogy másoknak is segítséget nyújtsunk. Célunk
a munkaerő-piacon egyik leghátrányosabb helyzetben lévő, autizmus spektrum 
zavarral élő emberek segítése.

Az autista emberek számára jelenleg még kevés olyan lehetőség áll rendelkezésre, 
mely hozzásegítené őket a tartalmas, minőségi élethez, az értékteremtő munkavég-
zéshez. Szeretnénk, ha minél több autista fiatalnak lenne lehetősége munkát vállalni. 
Ennek érdekében komplex foglalkoztatási programot működtetünk, ahol a fiatalok 
biztonságos, értő, „autizmusbarát” környezetben szerezhetnek munkatapasztalatot.

Our chocolate manufactory and community cafe offers high quality handmade chocolate 

products, specialty coffees and chocolate-making workshops. Our products are made of 

the best Belgian chocolate and premium ingredients but we are more than an average 

manufactory: KockaCsoki is a social enterprise. As a social enterprise it is important to us 

to help others. Among all people with disabilities, autistic people face the greatest 

challenges in the labor market due to their lack of social and communication skills and 

inflexible routines. However, with the right support, they can perform valuable work, even 

in mainstream workplaces. We aim to promote the integration of autistic people into the 

labor market and thus their social inclusion. In order to achieve that social goal, we have 

developed and run a complex employment program. In addition, we organize leisure club 

activities for young autistic people, parent training courses and parent meetings on 

various topics, and we also intend to involve employers in our activities.

Phone: +36 1 794 6871 | Mobile: +36 70 608 90 26 | Address: H-1071 Budapest, Dózsa György út 32.
Telefon: +36 1 794 6871 | Mobil: +36 70 608 90 26 | Cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 32.

info@kockacsoki.huwww.kockacsoki.hu

Amennyiben termékeinkről, programjainkról szeretne tájékozódni, kérjük, keressen minket •
For more information about our products and programs, please contact us:


