COCKTAILS

WHISKEY SOUR

		 Kč 165
Jack Daniel’s (5 cl), citronová šťáva a cukrový sirup s ledem.

MOSCOW MULE		

Jack Daniel’s (5 cl), lemon juice & sugar syrup on the rocks.

Absolut Vodka (4 cl), lime, Fentimans Ginger Beer & cucumber on the rocks.

KOKTEJLY

WHITE RUSSIAN

		 Kč 165
Absolut Vodka (2 cl), Kahlua (2 cl) a smetana (2 cl) s ledem.

CAIPIRINHA		

Absolut Vodka (2 cl), Kahlua (2 cl) & Cream (2 cl) on the rocks.

Cachaça (5 cl), lime, cane sugar & crushed ice.

AMERICANO

		 Kč 165
Campari (3 cl), Martini Rosso (3 cl) a soda s ledem.

MOJITO

Campari (3 cl), Martini Rosso (3 cl) & soda on the rocks.

Havana Club (5 cl), lime, cane sugar, mint, soda & crushed ice.

1)

1), G)

Cachaça (5 cl), limetka, třtinový cukr a drcený led.

1)

		 Kč 165
Havanna Club (5 cl), limetka, třtinový cukr, máta, soda a drcený led.

IPANEMA

1)

Absolut Vodka (4 cl), Triple Sec (2 cl), brusinková šťáva a limetková šťáva.

Nealkoholický ¦ NON-ALCOHOLIC		 Kč 125
Zázvorová limonáda, limetková šťáva a třtinový cukr s ledem.

Absolut Vodka (4 cl), Triple Sec (2 cl), cranberry juice & lime juice.

Ginger Ale, lime juice & cane sugar on the rocks.

Kč 165

KOKTEJLY

COSMOPOLITAN		

Kč 165

COCKTAILS

1), 6), 8), O)

Kč 165

Absolut Vodka (4 cl), limetka, zázvorové pivo Fentimans a okurka s ledem.

HENDRICK’S TONIC

CUBA LIBRE

6)

1), 5)

		 Kč 145
Havana Club Rum (4 cl) & Coca-Cola.

Hendrick’s Gin (4 cl),
Fentimans Tonic Water a
plátek čerstvé okurky.

WHISKY COLA

1), 5)

		 Kč 145
Johnnie Walker Red (4 cl) & Coca-Cola.

Hendrick’s Gin (4 cl),
Fentimans Tonic Water
and cucumber.

CAMPARI ORANGE / SODA

1), 6)

		 Kč 145
Campari (4 cl) s pomerančovým džusem /sodou.

Kč 200

Campari (4 cl) with orange juice /soda.

VODKA LEMON

2), 6)

Absolut Vodka (4 cl) with Kinley Bitter Lemon.

VODKA RED BULL

1), 5), 5a), 6), 7)

Výběr toniků naleznete na
poslední stránce!
Find our choice of Tonic Waters
on the last page!

VÍCE GIN TONIC? PROHLÉDNĚTE SI NAŠE GIN MENU!
More GIN TONIC? See our One Gin menu!

LONGDRINKS

		 Kč 165
Absolut Vodka (4 cl) & Red Bull.

LONGDRINKS

		 Kč 135
Absolut Vodka (4 cl) a Bitter Lemon Kinley.

VODKA

ABSOLUT

VODKA

Smooth taste, with bread and malt notes and a hint of dried fruit.

40 % VOL.
4 CL Kč 90
SWEDEN ¦ SWEDEN
Jemná chuť, s ” chlebovými“ a sladovými tóny a s nádechem sušeného ovoce.

SKYY

40 % VOL.
USA ¦ USA
Vodka Skyy prochází čtyřnásobnou destilací a trojitým filtračním
procesem. Výsledkem je čistý destilát s velmi jemnou chutí.

4 CL Kč 100

37,5 % VOL.

Elegant wheat notes, gentle sweetness, reminiscent of an almond pastry, subtly
contrasted with spices. A lush, smooth taste with a lasting, delicate finish.
40 % VOL.

4 CL Kč 200

RUSKO ¦ RUSSIA
Tato vodka prochází padesátkrát pomalejší destilací než jiné vodky a
vyrábí se pouze z té nejčistší suroviny, která po destilaci zbude, označované jako ”alfa“. Díky tomu získává vodka jedinečnou chuť a kvalitu.
4 CL Kč 125

Distilled 50 times slower than other vodkas and made only from the purest
remaining part after the distillation, known as the “Alpha”, which gives the
vodka its unique taste and quality.

VODKA

Polish super premium vodka, the roots date back to 1743. It is produced in the
world famous district Bielskobiala. Purest Carpathian water, late harvest and
untreated natural rye, gives a softer and more delicate flavour. Unique five-step
distillation makes it the smoothest, purest vodka in the world, flavoured with
raspberries.

4 CL Kč 170

VODKA

POLSKO ¦ POLAND
Polská super premiová vodka, jejíž kořeny sahají až do roku 1743. Vyrábí
se ve světově proslulém okresu Bielskobiala. Nejčistší karpatská voda,
pozdní sběr neošetřeného a přírodního žita dává měkčí a jemnější chuť.
Unikátních pět kroků destilace ji činí nejhladší a nejčistší vodkou světa,
snoubenou s malinami.

40 % VOL.
FRANCIE ¦ FRANCE
Elegantní pšeničné tóny, lehce nasládlé a s nádechem mandlí, to vše
jemně vyvážené kořením. Svůdná, jemná a dlouhotrvající delikátní chuť.

STOLICHNAYA ELIT

Skyy Vodka is made using a quadruple-distillation and triple-filtration
process. The result is a pure and very smooth vodka.

PRAVDA RASPBERRY

GREY GOOSE

1)

40 % VOL.

4 CL Kč 95

WHISKEY
WHISKY

40 % VOL.

4 CL Kč 95

ČTYŘLETÁ, USA ¦ 4 YEAR OLD, USA
Vyrábí se podle původní receptury z roku 1866. Vyniká jemnou
kouřovou chutí, v níž se mísí tóny karamelu, vanilky a dubového dřeva.

1)

40 % VOL.
DVANÁCTILETÁ, KANADA ¦ 12 YEAR OLD, CANADA
Tato žitná whisky se nechává dozrávat po dobu 12 let výhradně v dubových sudech. Jde o nejznámějšího představitele kanadských whisky u nás.
This mild rye whisky ripened three years exclusively in oak casks is one of the
most famous Canadian whiskys.

4 CL Kč 115

GLENFIDDICH SINGLE MALT

1)

40 % VOL.
DVANÁCTILETÁ, SKOTSKO ¦ 12 YEAR OLD, SCOTLAND
Tato klasika mezi jednosladovými whisky dozrává v pečlivě
vybraných dubových sudech.

4 CL Kč 125

Aged in selected oak casks, a classic among the single malt whiskys.

Produced since 1866 according to the original recipe, a smoky and mild
flavour with a mix of butterscotch, vanilla and oak.

CANADIAN SPECIAL OLD

40 % VOL.
DVANÁCTILETÁ, IRSKO ¦ 12 YEAR OLD, IRELAND
Irská whiskey s jemnou a plnou chutí, vyzrálá a vyvážená.
A smooth and full Irish whiskey, mature and well-rounded.

Scotch whisky! A complex blend. Made from up to 40 malt and grain whiskys.

JACK DANIEL’S OLD NO. 7

1)

ARDBEG
4 CL Kč 115

46 % VOL.
DESETILETÁ, SKOTSKO ¦ 10 YEAR OLD, SCOTLAND
Whisky s intenzivní chutí s kouřovými tóny. Nejprve je příjemně
nasládlá, poté na patro přicházejí kořeněné tóny a plnokrevná chuť.

4 CL Kč 165

A smoky, intense whisky. First sweet, then spicy and full-bodied in taste.

LAGAVULIN SINGLE MALT

1)

43 % VOL.
ŠESTNÁCTILETÁ, SKOTSKO ¦ 16 YEAR OLD, SCOTLAND
Whisky s robustní a kouřovou chutí, doplněnou o jemně nasládlé tóny
připomínající sherry. Dlouhý a bohatý závěr.
Robust, smoky whisky with a delightful sweetness reminiscent of sherry.
Long, complex finish.

4 CL Kč 165

WHISKY

SKOTSKO ¦ SCOTLAND
Skotská whisky, jak má být! Dokonale vyvážená směs. Míchá se až ze
40 sladových a obilných whisky.

TULLAMORE DEW

WHISKEY

JOHNNIE WALKER RED LABEL

RUM

4 CL Kč 90

PUERTO RICO ¦ PUERTO RICO
Pravý rum s jemnou a hladkou chutí a typickými vanilkovými a
meruňkovými akcenty.
Genuinely mild and smooth with typical vanilla and apricot accents.

HAVANA CLUB

1)

40 % VOL.
SEDMILETÝ, KUBA ¦ 7 YEAR OLD, CUBA
Vyzrálá a dobře vyvážená skladba nabízí tóny vanilky, kaštanu a
karamelizovaného tropického ovoce. Bohatá a kořeněná chuťová paleta.

MATUSALEM GRAN RESERVA

1)

40 % VOL.
TŘIADVACETILETÝ, DOMINICAN REPUBLIKA ¦ 23 YEAR OLD, DOMINICAN REPUBLIC
Nápoj destilovaný podle tajného receptu z roku 1872 se vyznačuje
jemnými chuťovými tóny vanilky, sirupu a karamelu.
Distilled according to a secret recipe since 1872, mild taste notes of vanilla,
molasses and caramel.

4 CL Kč 130

Well-rounded complex taste, vanilla, chestnut and caramelised tropical fruit.
Rich and spicy.

REMY MARTIN V.S.O.P.

DIPLOMÁTICO RESERVA EXCLUSIVA

FRANCIE ¦ FRANCE
Jemný Cognac z oblasti Champagne s čistou a jemnou chutí.

1)

4 CL Kč 170

Fine Champagne Cognac with a pure, smooth taste.

BARON OTARD XO

40 % VOL.
4 CL Kč 530
FRANCIE ¦ FRANCE
Vyzrává v dubových sudech až 35 let. Mnohovrstevnatá, plná chuť.
Vyrábí se z pečlivě vybíraných hroznů z oblastí Grande a Petite Champagne.
Chuťové tóny kůže, lískového ořechu, medu a fialek.
Aged up to 35 years in oak barrels. Multi-facetted and full-bodied. Made from
the fine grapes of the Grande and Petite Champagne regions. Hints of leather,
hazelnut, honey and violets.

COGNAC

Matures long 12 years in barrels made of white oak Canadian and subsequently distilled using “Pot Still”. Magical amber colour and exceptionally
well-balanced flavour gains thanks to the skill and craftsmanship of local.

4 CL Kč 225

40 % VOL.

COGNAC

40 % VOL.
DVANÁCTILETÝ, VENEZUELA ¦ 12 YEAR OLD, VENEZUELA
Zraje dlouhých 12 let v sudech z bílého kanadského dubu a následně je
destilován metodou ”Pot Still“. Magickou jantarovou barvu a výjimečně
vyváženou chuť získává díky umu a řemeslné dovednosti místních.

4 CL Kč 250

RUM

RUM

37,5 % VOL.

RUM

BACARDI SUPERIOR

GRAPPA
GRAPPA

GRAPPA MAZZETTI CHARDONNAY

43 % VOL.
ITÁLIE ¦ ITALY
Uhlazená chuť a čerstvé aroma s jemným nádechem rašeliny a květu
mandloní a hortenzií. Dlouhotrvající aromatický chuťový dozvuk mandlí
a zlatých jablek.

4 CL Kč 90

Mild taste with a fresh bouquet reminiscent of moss, almond blossom and
hydrangea. Lasting aromatic aftertaste of almond and golden apples.

GRAPPA SARPA VON JACOPO POLI

40 % VOL.

ITÁLIE ¦ ITALY
Grappa charakteristická svou přímočarou chutí s jasnými tóny čerstvých
bylin. Stopy máty jsou sjednoceny s květinovými tóny. Silná a čistá chuť
nabízí absolutní potěšení.
A grappa distinguished by its honesty, with a transparent scent of fresh herbs.
A trace of mint united with floral tones. Strong and pure in flavour, offering
absolute enjoyment.

MÁTE CHUť NA GIN?
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE
GIN MENU!
4 CL Kč 150

Fancy a Gin?
See our One Gin menu!

ABSINTH BESTIE

1)

4 CL Kč 95

This is the real Czech absinthe. It’s the one you want to drink. Distilled
absinthe made with anise and herbs.

HRUŠKOVICA ŽUFÁNEK

1)

45 % VOL.
Vyrobený z hrušek Williams. Charakteristické vlastnosti této lahodné
odrůdy dodávají destilátu dlouhotrvající hruškovou chuť. Vybíráme
proto jen to nejkvalitnější ovoce pocházející výhradně z moravských
ovocných sadů

50 % VOL.
Bílá švestková pálenka se tradičně vyrábí trojstupňovou destilací ze
švestkového kvasu. Tento klasický vizovický destilát se na Moravě vyrábí
odnepaměti a vyznačuje se jemnou chutí a delikátním aromatem švestek.
White plum brandy is produced by a three distillations of plum ferment.
This classic “Vizovice” plum brandy is produced from immemorial time and
has a delicate flavour and moderate aroma of plums.

4 CL Kč 250

4 CL Kč 115

CARLOS I SOLERA GRAN RESERVA BRANDY

1)

40 % VOL.
Ztělesnění španělského prémiového brandy. Svůj hedvábně
měkký charakter si vytváří více než desetiletým zráním ve starých
dubových sudech.

4 CL Kč 250

The epitome of Spanish, premium brandy: It develops its silky-soft
character through storage in old oak casks for more than 10 years.

JOSE CUERVO TEQUILA ESPECIAL
4 CL Kč 115

1)

SILVER / REPOSADO 38 % VOL.

4 CL Kč 95

Prémiová tequila. Vyrábí se z agáve.
Premium Tequila. Made from the blue agave plant.

FERNET BRANCA

1)

39 % VOL.
Vyrábí se z více než 30 druhů bylin a koření, které nápoji dodávají
charakteristickou robustní chuť.
Made from over 30 herbs and spices which give this spirit its robust taste.

4 CL Kč 95

DIGESTIVY

1)

43 % VOL.
Pravá čistá a přírodní hruškovice Williams z údolí Valaise. Na jeden
litr brandy se spotřebuje přibližně 13 kg hrušek odrůdy Williams.
A genuinely pure and natural Valaisan William’s brandy. Approximately
13 kg of Williams pears are used in every litre of this brandy

Made from pears Williams. Characteristic properties of this delicious varieties
available distillate long pear flavour. Therefore we choose only the best quality
fruit coming exclusively from the Moravian orchards.

SLIVOVICA ŽUFÁNEK

MORAND WILLIAMINE

DIVERS

DIGESTIVY

DIVERS

60 % VOL.
To je ten pravý český absinth. Takový, který určitě chcete ochutnat.
Destilovaný absinth ochucen anýzem a bylinkami.

DIVERS
DIGESTIVY

PASTIS PERNOD

1)

40 % VOL.
Francouzský anýzový nápoj, vyráběný z badyánu a destilovaných
bylinných výtažků.

4 CL Kč 95

1)

38 % VOL.
Za její specifickou chutí a charakteristickým plným aroma je
hvězdicový anýz a liší se hlavní přísadou, kterou tvoří černý bez.

1), 8), O)

1), 8), O)

/ BIANCO
14,4 % VOL.
Martini rosso je obdobou martini bianco, aromatického bílého
vína se směsi bylin, jíž dominuje pelyněk.

5 cl Kč 55

Martini Rosso is like the Martini Bianco, an aromatic white wine
from herbs, mainly wormwood.

A French Anisé produced from star anise and distilled herbal essences.

SAMBUCA ANTICA CLASSIC

MARTINI DRY ROSSO

4 CL Kč 95

Its specific taste and characteristic aroma is full of star anise and differs
by the main ingredient - elderberry.

CACHAÇA YPIOCA GOLD

1)

38 % VOL.
Zraje jeden rok v balzamovaných sudech. Vyniká aromatickou směsí,
v níž jsou cítit divoké květiny, sušené byliny, karamel a mořská sůl.

4 CL Kč 100

CAMPARI BITTER

Klasický likér.
The classic cordial.

35 % VOL.

4 CL Kč 85

A cordial with a bittersweet taste made from 86 different roots,
herbs and spices.

PORT WINE SANDEMAN PORTO IMPERIAL RESERVE

1)

19,5 % VOL.
Prémiová Tawny směs, středně jantarové barvy, plné elegantních chutí.
Má dokonalou rovnováhu mezi svěžestí ovoce a dlouhověkostí.
Premium Tawny blend, medium amber in colour, full of elegant flavours,
It has a perfect balance between the fruit of youth and the maturity of age.

5 CL Kč 95

DIGESTIVY

JÄGERMEISTER

4 CL Kč 95

DIVERS

25 % VOL.
Likér s hořkosladkou chutí, který se vyrábí z 86 různých druhů bylin,
kořenových extraktů a koření.

Aged one year in balsamic barrels. The nose is filled with aromas of wild flowers,
dried herbs, caramel, and sea salt.
1)

1), 6)

BAILEYS

1), 5), G)

4 cl Kč 95

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL

4 CL Kč 95

Vyznačuje se dobře vyzrálým ovocným charakterem po citrusech
a lipovém květu s jemným náznakem briošky a vlašských ořechů.
Brut Impérial zraje 30 měsíců a k jeho výrobě je použito až
30 % rezervních vín ze starších ročníků, čímž je zaručena jeho
elegance a delikátní perlení.

AMARETTO DISARONNO

1)

28 % VOL.
Receptura na toto Amaretto pochází už z roku 1525, ale poprvé byl likér
vyroben v roce 1817 Domenicem Reinou, který vlastnil malý koloniál
poblíž Milána. Chuť je velmi jemná a je cítit po mandlích.

It features a well-ripe fruit character citrus and lime tree blossom with
subtle hints of brioche and walnuts. Brut Impérial is aged 30 months and
for its production is used up to 30 % of reserve wines from older vintages,
which guarantees its elegance and delicate sparkling.

The recipe for Amaretto that dates back to 1525, but the first liqueur was
produced in 1817 by Domenico Reina, who owned a small grocery store near
Milan. The taste is very soft with nice smells of almonds.

KAHLÚA

1)

20 % VOL.
Bohatý, jemný kávový likér temně hnědé barvy, který je vyráběn z té
nejlepší mexické kávy se špetkou vanilky a kvalitního rumu. To vše dává
likéru jedinečnou chuť - temnou a lahodnou.

Rich, gentle coffee liqueur dark brown in colour, which is manufactured from the
finest Mexican coffee with a hint of vanilla and quality rum. All this gives the
liqueur a unique flavour - dark and delicious.

0,75 L Kč 1750

« R » DE RUINART BRUT
4 CL Kč 95

8), O)

Dokonale vyvážená kombinace odrůd Chardonnay a Pinot Noir z
nejstaršího vinařství v proslulé oblasti Champagne dodává tomuto
perlivému vínu nezaměnitelný ovocný charakter.
From the oldest Champagne house in France: a composition of Chardonnay
and Pinot Noir gives this Champagne its unmistakable, fruity character.

CHAMPAGNE

DIGESTIVY

DIVERS

Baileys is a cream liqueur made from Irish whiskey and cream.

8), O)

CHAMPAGNE

17 % VOL.
Krémový likér vyráběný z irské whiskey a smetany.

0,75 L Kč 1950

PROSECCO SUPERIORE VALDOBBIADENE DOCG BRUT

8), O)

ŠUMIVÉ VÍNO

CRÉMANT DE LOIRE BRUT ROSÉ

8), O)

BOUVET-LADUBAY, LOIRE, FRANCIE NV ¦ FRANCE NV
Delikátní světle růžová barva. Jemné perlení a elegantní vůně s aroma
malin a broskví. Dobře vyvážená chuť s čerstvými ovocnými tóny.

8), O)

0,1 L Kč 100
0,75 L Kč 690

0,2 L Kč 105

Prosecco se sirupem z černého bezu, sodou, limetkou či citrónem
a mátou s ledem.

1), 6), 8), O)

PINOT GRIS, FLOWER LINE, LATE HARVEST

0,2 L Kč 125

8), O)

MIKROSVÍN MIKULOV, MORAVA 2014, ČESKÁ REPUBLIKA ¦ CZECH REPUBLIC
Středně plná, přímá a ovocná chuť s vyšším obsahem zbytkového cukru,
který je dobře vykompenzován svěží kyselinou. Dominují tóny zralých
pomerančů, angreštu a bílého rybízu.

0,15 L Kč 95
0,75 L Kč 475

0,15 L Kč 125
0,75 L Kč 565

Medium-bodied, straightforward and fruity taste with a higher content of
residual sugar, which is well compensated by fresh acid. Tones of ripe oranges,
gooseberries and white currant.

GRÜNER VELTLINER ETRA

Prosecco, elderflower syrup, soda, lime & mint leaves on the rocks.

PROSECCO APEROL

MIKROSVÍN MIKULOV, MORAVA 2015, ČESKÁ REPUBLIKA ¦ CZECH REPUBLIC
Ve vůni najdete oříšky ve spojení s medem. V chuti potom najdete
šťavnatost mladého vína s lehkou minerální strukturou.
Expansive nuances of ripe fruit permeate a nutty base: an intensely
interpreted white wine.

Light pink colour. Delicate beading and elegant fragrance with aroma of
raspberries and peaches. Well-balanced taste with fresh fruity notes.

HUGO

8), O)

8), O)

PIÁLEK & JÄGER, SOUTH MORAVA 2015, ČESKÁ REPUBLIKA ¦ CZECH REPUBLIC
Ve vůni dominují citrusy, lipový květ a koření. V chuti je víno hravé a
čerstvé s typickým nádechem pepře a minerality.
The aroma is dominated by citrus, lime blossom and spice. On the palate the
wine is fresh and playful with a hint of pepper and a typical minerality.

0,15 L Kč 125
0,75 L Kč 599

BÍLÉ VÍNO

SPARKLING

This wine has a fresh and subtle sparkle. The aroma is slightly fruity with
notes of apple and acacia blossom.

RIESLING RHINE, FLOWER LINE, LATE HARVEST

WHITE WINES

SAN VENANZIO, ITÁLIE NV ¦ ITALY NV
Má svěží a jemné perlení. Vůně je jemně ovocná s tóny jablek a
akátového květu.

0,1 L Kč 95
0,75 L Kč 650

ZWEIGELTREBE, POZDNÍ ZBĚR

8), O)

LAHOFER, SOUTH MORAVA 2015, ČESKÁ REPUBLIKA ¦ CZECH REPUBLIC
V bohaté chuti se líbivé ostružinové tóny a hořká čokoláda snoubí
s výraznou, avšak vyrovnanou tříslovinou s minerální dochutí.

0,15 L Kč 90
0,75 L Kč 450

The rich taste with pleasing notes of blackberry and dark chocolate,
combined with a strong but balanced tannins with a mineral finish.

TUSCANY 2015, ITÁLIE ¦ ITALY
Vůně je typická, ovocná, připomínající třešně, višně a harmonicky
přechází až do višňového džemu. V chuti je to čerstvé, lehké až středně
plné, nekomplikované a šťavnaté víno.

ZWEIGELTREBE ROSÉ, KABINET

8), O)

PIÁLEK & JÄGER, SOUTH MORAVA 2015, ČESKÁ REPUBLIKA ¦ CZECH REPUBLIC
Ve vůni Vás osloví zralé jahody a smetanové tóny. Díky své
šťavnatosti, v níž naleznete kiwi, je to krásné, lehké a osvěžující víno.
In the aroma you will find ripe strawberries and cream tones.
Thanks to its juiciness, in which you can taste some kiwi, it’s beautiful,
light and refreshing wine.

0,15 L Kč 90
0,75 L Kč 450

The aroma is typical, fruity, reminiscent of cherries and harmoniously
following to cherry jam. The wine is fresh on the palate, light to mediumbodied, uncomplicated and juicy.

0,15 L Kč 110
0,75 L Kč 550

ČERVENÉ VÍNO

RŮŽOVÉ VÍNO

8), O)

RED WINES

ROSÉ WINES

CHIANTI DOCG BARONE RICASOLI

A)

BEER

0,33 l Kč 55

Tradiční plzeňské pivo rozvíjí svou plnou chuť v samém centru ústní
dutiny, po níž následuje osvěžující a čistý závěr a vyvážené chuťové
doznívání. Vysoká pitelnost vyvolává ihned chuť na další sklenici.

PIVO

PILSNER URQUEL

Pilsner Urquell develops the taste in the middle of the mouth, followed by a
refreshing, clean finish and balanced after taste, practically inviting you to
have another.

BERNARD DARK

A)

Budejovicky Budvar Lezak

A)

0,33 l Kč 55

Prvotřídní pivo nejvyšší kvality se vyrábí z žateckého chmele, panensky
čisté přírodní vody a pečlivě vybíraného zrna unikátní odrůdy moravského ječmene – to vše dělá z tohoto piva typu lager nápoj pro skutečné
pivní „fajnšmekry“.
The first-class top-quality Saaz hops, pure clean natural water and
carefully selected grains of a unique strain of the Moravian barley make
the lager a drink for real beer experts.
0,33 l Kč 55

Lahodně krémový nápoj s jemnou a vytříbenou chutí. Jeho hustota s
osobitou chutí dokonale ladí a vytváří na patře dokonalý zážitek.

Budejovicky Budvar

A)

0,33 l Kč 50

Nealkoholické pivo ¦ Non Alcoholic Beer

Smooth, wet, creamy and nicely, aptly soft. The texture does suit the taste well,
and it’s well executed, with good presence on the palate.

Hoegaarden Whitbier

A)

0,33 l Kč 55

Hoegaarden je jako nachytat si sluneční paprsky rovnou do sklenice:
světle žlutý nápoj je přirozeně zakalený a má lahodnou chuť. Hebká pěna
dodá chuťový závěr podobný nadýchaným oblakům.
Hoegaarden is just like letting the sun fall into your glass: light yellow and
naturally murky. And the soft foam adds a cloudy finish.

BEER
PIVO

HOT DRINKS
TEPLÉ NÁPOJE

G)

G)

G)

G)

G)

Kč 60
Kč 60
Kč 60

COCA-COLA CLASSIC / LIGHT
FANTA POMERANČ ¦ ORANGE
SPRITE
RED BULL
1), 5)

1), 3), 4), 5)

/ ZERO

1), 3), 4), 5)

0,33 L Kč 55

1), 2)

0,33 L Kč 50
0,33 L Kč 50

1), 5), 5a), 6), 7)

0,25 L Kč 75

Kč 55
Kč 90

MATTONI GRAND VODA ¦ WATER
NEPERLIVÁ / PERLIVÁ / JEMNĚ P. ¦ SPARKLING / MEDIUM / STILL WATER

0,33 L Kč 45
0,75 L Kč 85

Kč 60
Kč 60

PŘÍCHUTĚ ¦ FLAVOURED		 Kč 65

MOŠT JABLEČNÝ 100 % ¦ Apple cider 100 %

8), O)

RAUCH DŽUS ¦ juice

0,2 L Kč 45

0,2 L Kč 50

JABLKO / POMERANČ / MERUňKA ¦ APPLE / ORANGE / APRICOT

DOMÁCÍ LIMONÁDA ¦ Homemade Lemonade

1), 3)

OKURKA / ZÁZVOR / CITRON / BEZINKA ¦ CUCUMBER / GINGER / LEMON / ELDERFLOWER

0,5 L Kč 85

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

ICE COFFEE

Kč 60

SOFT DRINKS

CAFÉ CRÈME		
CAPPUCCINO 		
LATTE MACCHIATO 		
CAFÉ AU LAIT 		
ESPRESSO		
DOUBLE ESPRESSO		
HOT CHOCOLATE 		
EILLES TEA RŮZNÉ PŘÍCHUTĚ ¦ DIFFERENT FLAVOURS

BITTERS

BITTERS

2), 6)

1)

6)

0,25 L Kč 50

6)

1)

0,25 L Kč 50

6)

0,125 L Kč 55

6)

6)

0,2 L Kč 75
6)

/ CHERRY BLOSSOM TONIC

6)

6)

0,2 L Kč 75
0,2 L Kč 115

obsahuje barviva, 2) obsahuje antioxidanty,
konzervační látky, 3) obsahuje sladidlal,
4)
obsahuje zdroj fenylalaninu, 5) obsahuje kofein,
5a)
s vysokým obsahem kofeinu (32 mg /100 ml),
6)
obsahuje chinin, 7) obsahuje taurin, 8) siřené

contains colouring, 2) contains antioxidants, 2a) contains
preservatives, 3) contains sweetener, 4) contains a source
of phenylalanine, 5) contains caffeine, 5a) high caffeine
content (32 mg /100 ml), 6) contains quinine, 7) contains
taurine, 8) sulphurated

Informace o alergenech dle doporučení:
A)
Obiloviny obsahující lepek: ječmen, pšenice,
B)
korýši, C) vejce, D) ryby E) arašídy, F) sója,
G)
mléko nebo mléčný cukr, H) ořechy, L) celer,
M)
hořčice, N) sezam, O) siřičitany, P) skořápky,
R)
měkkýši

Allergens information according to
codex recommendation

1)

2a)

1)

cereals containing gluten: barley, wheat, B) crustaceans,
egg, D) fish, E) peanuts, F) soya, G) milk or lactose, H) nuts,
L)
celery, M) mustard, N) sesame, O) sulfites, P) lupines,
R)
molluscs

A)

C)

Obraťte se na naše zaměstnance, kteří Vám poskytnou
informace o 14 alergenech, které jsou předmětem
označování nebalených potravin.

Please contact our staff for information on the
14 allergens that are subject to labelling in unpackaged
foodstuffs.

Konzumovat odpovědně pouze osobami nad 18 let.

To be enjoyed responsibly by over-18s only.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují DPH.

All prices include legal VAT.
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KINLEY BITTER LEMON / GINGER ALE / TONIC WATER
SCHWEPPES INDIAN TONIC WATER
FENTIMANS GINGER ALE / TONIC WATER
FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC WATER
THOMAS HENRY TONIC WATER / ELDERFLOWER TONIC
VANTGUARD 1724 TONIC WATER

