Aperitivy
Campari Bitter
Martini Dry, Bianco, Rosso
Sanderman Port white, ruby
Royal Oporto Ruby
Crodino – nealkoholický aperitiv

1 dl
1 dl
5 cl
5 cl
1 dl

98,50,45,45,35,-

Vodka
Absolut
B. Jelzin – dle nabídky

4 cl
4 cl

50,30,-

Bylinné a ovocné destiláty
Karlovarská Becherovka
Karlovarská Becherovka Lemond
Jägermeister
Fernet Stock, Citrus
Slivovice Rudolf Jelínek

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

35,35,60,35,50,-

Likér
Baileys

4 cl

60,-

Gin
Beefeater

4 cl

50,-

Tequila
Olmeca Blanco
Olmeca Reposado

4 cl
4 cl

70,95,-

Rum
Rum Tuzemák
Havana Club 3 Años
Malibu

4 cl
4 cl
4 cl

25,55,55,-

Alkoholické nápoje

Whisky, Bourbon
Ballantine’s
Johnnie Walker Red
Jameson
Jameson Select Reserve
Tullamore Dew
Jim Beam
Jack Daniels
Four Roses

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

70,70,70,160,70,70,100,70,-

Brandy
Ararat 10 y.o. Akhtamar
Mataxa 5

4 cl
4 cl

75,75,-

Cognac
Martell V. S.
Courvoisier V. S.

4 cl
4 cl

120,120,-

0,3 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,5 l
0,33 l
0,4 l

18,30,35,35,24,40,30,45,49,-

Pivo
Gambrinus 11°
Gambrinus 11°
Gambrinus Limetka & Bezinka - plech
Gambrinus Citron, Grep – plech
Plzeňský Prazdroj 12°
Plzeňský Prazdroj 12°
Ragegast Birell – láhev
Frisco – Dry, Brusinka, Černý rybíz
Kingswood – Apple Cider

Nealkoholické nápoje
Coca Cola
Coca Cola light
Fanta, Sprite
Cappy – pomeranč, jablko, multivitamin,
grapefruit, jahoda, černý rybíz,
hruška, meruňka
Kinley Tonic
Kinley Ginger Ale
Nestea zelený – citrón, broskev
Redbull
Bonaqua – perlivá, jemně perlivá, neperlivá
Römarquelle
Vincentka
Džbánek míchané domácí limonády

0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,20 l

35,35,35,35,-

0,25 l
0,25 l
0,20 l
0,25 l
0,25 l
0,75 l
0,75 l
0,50 l

35,35,35,55,25,60,60,45,-

Teplé nápoje
Ristretto
Espresso
Espresso Lungo
Caffe Latte
Caffe Doppio
Espresso macchiato
Latte macchiato
Cappucino
Alžírská káva
Vídeňská káva
Irská káva
Mléko do kávy

40,40,40,45,55,45,55,45,55,45,75,4,-

Horká čokoláda
Čaj sypaný Leafs, Čaj Pickwick, čerstvá máta, zázvor
Grog
Svařené víno
Horké jablko, brusinka, hruška

40,35,45,45,40,-

Na požádání Vám připravíme všechny druhy kávy bez kofeinu

Prémiové destiláty
Rumy
První zmínka o cukrové třtině se objevila již tři sta let před naším letopočtem. Cukr z této rostliny
byl považován za luxusní produkt srovnatelný s kaviárem. V roce 1494 přivezl ze své druhé cesty
na Kubu cukrovou třtinu Kryštof Kolumbus, a tak se začala psát historie rumu. Rum se používal
jako platidlo při obchodu s otroky, námořníci ho dostávali ve svých pravidelných přídělech, byl
využíván jako anestetikum a dokonce i britští a francouzští vojáci dostávali před bitvou příděl rumu
na povzbuzení.
Základem pro výrobu pravého rumu je melasa, vedlejší produkt výroby cukru z cukrové třtiny.
Sklizeň začíná opálením spodních listů. Od okamžiku useknutí stébla začíná boj s časem, cukrová
třtina se totiž začíná do 24 hodin kazit. Rostliny se rozřežou, vylisují a poté se několikrát povaří
a vychladí. Na povrchu šťávy se následně vykrystalizuje třtinový cukr. Po oddělení cukrové krusty
zůstane melasa, tedy hustá tmavá a poněkud nahořklá látka, z níž se posléze vyrábí rum.
Destiláty vypálené kteroukoli technikou jsou bezbarvé, barva je získána až zráním v dubových
sudech (tradiční postup) nebo přidáním lihovarnického karamelu (levnější varianta). Bílý rum
v sudech buď nezraje vůbec, nebo jen velmi krátkou dobu. Lehké rumy nezrají buď vůbec, nebo
maximálně 3 léta, těžší rumy minimálně 3 roky. Horní hranice zrání je různá, nejčastěji 20–40 let.
Na rozdíl od whisky nebo koňaku neexistují v současnosti u výroby rumu jednotná pravidla.
Zákony kontrolující produkci rumu v jednotlivých státech jsou výsledkem rozdílných lokálních
tradic. Například podle mexických zákonů musí tamní rum zrát nejméně osm měsíců,
v Dominikánské republice a Panamě musí rum zrát jeden rok a ve Venezuele dva roky. V Kolumbii
musí mít rum alespoň 50 % alkoholu, v sousední Venezuele stačí 40 %.
Rumy z karibské oblasti
Karibská oblast, konkrétně ostrov Barbados,
je považován za rodiště rumu. Každá
produkční oblast či ostrov má svůj specifický
styl jeho výroby a rumy se tak v mnohém liší.
Velmi zjednodušeně lze karibské rumy
klasifikovat dle jazyků, jimiž se na ostrovech
hovoří. Rumy ze španělsky mluvících oblastí
jsou většinou lehké s čistou, jemnou chutí,
typickým příkladem tohoto typu jsou
kubánské, portorické a panamské rumy.
V anglicky mluvících oblastech se produkují
tmavší rumy s bohatší chutí se spodními
melasovými tóny, takové jsou rumy
z Jamajky a Guyany. Pro francouzsky
mluvící oblasti jsou typické rumy vyráběné přímo z cukerné šťávy a ne až ze zbytkové melasy (tzv.
„rhum agricole“; rum vyráběný ze zbytkové melasy se nazývá „rum industriel“). Tyto tzv.
zemědělské rumy si uchovávají ve větší míře původní chuť cukrové třtiny, jde například o rumy
z Martiniku či Guadeloupe.

Ron Pyrat X.O.
40 %

0,04 l

130,-

Tento osobitý rum původem z Anquily je míchaný z velmi dobrých vyzrálých
rumů s těžkým a sladkým aroma. Chutná po vanilce, marcipánu, sladkém koření
a přezrálém ovoci. Dezertní rum s dlouhým koncem.
Karibská oblast, Anguilla

Platation X.O.
20 years old Aniversary

0,04 l

190,-

Kompletní směs velmi starých rumů z Barbadosu. Kořeněná vůně vanilky a hořké
čokolády doplňuje aroma banánů, cukrové třtiny a pečených kokosových ořechů.
Karibská oblast, Barbados

Rumy z jižní a střední Ameriky
Rumy z jižní a střední Ameriky mají stejně jako
rumy z Karibské oblasti spoustu geografických
specifik. Nejvýznamnějšími producenty z této
oblasti jsou Venezuela, Peru, Panama, Guatemala,
Nicaragua a Guyana. Venezuela, která se
proslavila především jako exportér kávových
a kakaových bobů má přesné podmínky pro
produkci svých rumů – rum musí zrát minimálně
2 roky a mít alespoň 40 % alkoholu. Panamské
rumy se vyrábějí zejména z melasy kontinuální
destilací. Gyuana je domovem mnoha rumů, které
získaly prestižní ocenění, např. proslaveného
cukru a rumu Demerara. V Peru je rum spíše
vedlejším produktem při výrobě cukru. Obdobně
v Guatemale se rum vyrábí většinou jen pro
domácí spotřebu a pouze velmi málo jde
na export.

Ron Zacapa Centenario Solera
23 years old, 40 %

0,04 l

190,-

Ron Zacapa Centenario 23 Anos je vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů
o průměrném stáří 23 let, které jsou následně blendovány po dobu minimálně jednoho
roku. Tento rum je odborníky všeobecně pokládán za „Best in the World“. Rumy
Zacapa Centenario jsou vyráběny destilací z fermentovaného čistého panenského
sirupu cukrové třtiny. Zrají systémem solera v sudech z bílého dubu, ve kterých zrál
dříve bourbon, Sherry Pedro Ximenez, ale také portské, koňak nebo tokajské víno.
Střední Amerika, Guatemala

Diplomatico Reserva Exclusiva
12 years old, 40 %

0,04 l

130,-

Diplomatico Reserva exclusiva je blendem rumů vyrobených výhradně na kotlíkových
destilačních zařízeních a zrajících v průměru 12 let. Je sladký, s ovocnou chutí, což je
charakteristické pro všechny rumy Diplomatico, avšak obsahuje ještě vyšší koncentraci
a intenzivnější chuť. Jedná se o výjimečný rum určený k pomalému upíjení, který se
stal hitem pro všechny milovníky rumů.
Jižní Amerika, Venezuela

Tequila
Tequila je tradiční alkoholický nápoj pocházející z Mexika. Vyrábí se destilací zkvašené šťávy
(pulque) získané výhradně z modré agáve.

Herradura „Añejo“
0,04 l

130,-

Všechny typy Herradura (Silver, Reposado, Añejo, Suprema) stárnou v sudech.
Vyrobeny jsou 100 % z modré Weberovy agáve a výroba (lahvování) je ukončena bez
přidávání karamelu nebo třtinového cukru. Herradura je naprosto čistý přírodní alkohol.
Herradura Añejo stárne v dřevěných sudech po dobu dvou let (2× déle, než požaduje
pro výrobky typu Añejo mexický zákon ).
Mexico, výrobce Casa Herradura

Whisky
Single malt whisky je čistá sladová whisky, která je produktem jedné palírny. Většina palíren vyrábí
skotskou whisky pro účely míchání do standardních (blended whisky) nebo výběrových směsí
(premium whisky). Některé si však ponechávají určité množství a prodávají ji jako čistou sladovou.
Stáří této whisky je obvykle více než pět let. Je výraznější, aromatická a obvykle dražší než
standardní směs.
Míchané (blended) whisky zahrnují v současnosti více než 90 % produkce skotské whisky. Jsou
obvykle vyráběny z 15–50 druhů sladových (single malt) a několika málo obilných (grain) whisky
různého stáří. Díky podílu neutrální obilné whisky nejsou tak výrazné a aromatické jako sladové
whisky. Většinou nebývají označeny věkem, pokud je věk uveden, je určen nejmladší whisky
ve směsi
Irská whiskey bývá často srovnávána s whisky skotskou. Rozdílů však najdeme hodně, a to jak
ve způsobu výroby, tak v základním materiálu použitým při výrobě. Zatímco Skotové při sušení
ječmenového sladu neoddělují zdroj tepla, Irové tak činí. Proto má skotská whisky (podle
konzumentů) jakýsi kouřový stín, zatímco irská whiskey ne. Liší se také v tom, že irská whiskey
bývá nejméně třikrát destilovaná, kdežto skotská nejméně dvakrát. U irské whiskey i skotské
whisky existují ovšem výjimky.
Výroba Tennessee whiskey zahrnuje jeden nadstandardní krok, který ji odlišuje od ostatních
whiskey – zjemňování pomocí dřevěného uhlí. Při procesu dochází k postupnému prokapávání nově
vyrobené whiskey obřími sudy, napěchovanými třímetrovou vrstvou dřevěného uhlí vypáleného
z javoru cukrového. Celý proces trvá deset dní a během této doby do sebe whiskey absorbuje vůni
dřevěného uhlí, která lihovinu zjemní a dodá jí onu jedinečnou příchuť a aroma. Teprve poté je
přemístěna do nových sudů z dubového dřeva, ve kterých dále zraje.

Johnie Walker Black Label
12 years old, 40 %

0,04 l

160,-

Nejprodávanější luxusní skotská světa. Je krásné zlaté barvy, s jemně sladkou vůní
a s dlouze odeznívajícím „hedvábným” koncem. Je složena z více než 40
vybraných sladových a obilných whisky zrajících nejméně 12 let, řada z nich však
více než 20 let v dubových sudech.
Skotsko

Johnie Walker Green Label
15 years old, 43 %

0,04 l

180,-

Tato 15ti letá whisky Green Label byla oceněna jako „Nejlepší míchaná whisky“
a získala dalších jedenáct zlatých medailí na nejvýznamnějších mezinárodních
soutěžích. Svou chuť získává z nejvýraznějších zástupců jednosladových whisky
a zakládá tak novou kategorii „přírodní whisky“.
Skotsko

Chivas Regal
18 years old, 40 %

0,04 l

200,-

Osmnáctiletá whisky Chivas Regal vyrobená z pečlivě vybraných, chuťově
bohatých druhů whisky přináší luxusní a mimořádně příjemný zážitek. Má hluboce
jantarovou žlutou barvu, vrstvenou vůni sušeného ovoce, koření a ořechového
karamelu. V chuti je mimořádně bohatá a jemná až sametově čokoládová
s elegantními podtóny květin a jemnou nasládlou příchutí ušlechtilého dýmu.
Skotsko

Chivas Regal
12 years old, 40 %

0,04 l

160,-

Tato Chivas Regal je úžasná míchaná whisky s parfémovou vůní květin, oříšku,
pomeranče a máty. V lehké chuti zaznamenáme tóny trávové vanilky, jablíček,
mléčné čokolády a pomerančové kůry. Whisky bratrů Chivasů, kteří ji začali
míchat na konci padesátých let 19. století, je nejenom slavná, ale navíc také
chuťově výjimečná.
Skotsko

Glenfiddich
12 years old, 40 %

0,04 l

160,-

Klasický dvanáctiletý Glenfiddich, má aroma lehké a delikátní, po ovoci jako hrušky,
třešně, švestky a med. Chuť však nedosahuje delikátnosti vůně, je v ní sladkost, hrušky
v medu a pražené ořechy. Dokončení je měkké, lehce ovocné s náznakem čokolády.
Skotsko

Glenfiddich
18 years old, 40 %

0,04 l

200,-

Tato varianta Glenfiddich zraje v sudech po oloroso sherry a Bourbon whiskey.
Po smíchání součástí různého původu zrání odpočívá v dřevěných nádržích, kde
získává aroma sadového ovoce a kořeněných jablek, chuť křížal, kandované kůry
citrusových plodů, datlí se stopami dubového dřeva.
Skotsko

Ballantine’s
12 years old, 40 %

0,04 l

200,-

Dříve Gold Seal, je jemný a komplexní blend více než 40 vybraných jednosladových
a obilných druhů whisky, které zrály nejméně 12 let. Pro svou vyváženou chuť medu
a dubu s květinovým tónem se stala uznávaným standardem mezi víceletými skotskými
whisky. Je to skutečný klenot mezi Blended Scotch Whisky.
Skotsko

Jameson „Limited Reserve”
18 years old, 40 %

0,04 l

160,-

Whiskey zrající 18 let v sudech po sherry Oloroso. Vyniká jemnou a komplexní chutí.
Ve vůni med, kůže a žitný závoj, chuť šťavnatá, jemně kořenná, prosazuje se vanilka
a karamel. Whiskey s bohatou a krásnou medovou příchutí a zároveň sladkým a velmi
jemným sladovým charakterem.
Irsko

Jack Daniel´s Gentleman Jack
40 %

0,04 l

120,-

Gentleman Jack je whiskey plné chuti s nádechem ovoce a koření, která zanechává
hedvábný, hřejivý a příjemný dozvuk. Při pití whiskey Gentleman Jack si vždy můžete
vychutnat bohatou, uspokojivou chuť.
USA

Jack Daniel´s Silver Single Barrel
45 %

0,04 l

160,-

Whiskey Single Barrel zraje ve vybraných částech skladiště, což její barvu a chuť dále
prohlubuje. Plná a výrazná chuť této whiskey připomíná kouř dubového dřeva, vanilku
a karamel. Jeden sud, jedna neopakovatelná chuť.
USA

Cognac
Nejušlechtilejší a nejprestižnější destilát pojmenovaný podle městečka Cognac ležícího v srdci
vinařské oblasti, která sousedí se severní částí regionu Bordeaux. Zde se v šesti uzákoněných
apelacích (Grande Champagne, Petit Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois a Bois
Ordinaires) pěstuje převážně odrůda Ugni Blanc. Ideální přírodní podmínky, dvojstupňová destilace
a až šedesát let zrání v limousinském dubu jsou základem výroby tohoto krále všech pálenek.
Každý koňak je směsí mnoha desítek koňaků různého stáří a původu a je dílem vždy jen jediného
člověka. Jedná se o nejznámější druh brandy (vinné pálenky).

Martell Cordon Bleu
40 %

0,04 l

290,-

Slavný Martell Cordon Bleu vznikl v roce 1912. Vyzývavá jemná ovocná vůně se
stopou kouře a uhlazená změkčující chuť je přesně to, proč se během své téměř
stoleté existence stal legendou. Jeho unikátní láhev, která zůstává stejná od doby
jeho vzniku, z něj navíc dělá klasiku, určenou pro opravdové vyznavače
špičkových koňaků. Je to více jak 25letý koňak s osobitým charakterem určený pro
náročné zákazníky, kteří dokáží ocenit jeho výjimečné kvality.
Francie

Hennessy Fine de Cognac
40 %

0,04 l

160,-

Hennessy Fine de Cognac délkou zrání odpovídá kategorii VSOP (min. 4 roky
zrání). Harmonická směs 60 eaux-de-vie pocházejících z prvních čtyř oblastí
regionu Cognac (převaha Fins Bois) a délkou zrání 4–10 let. Aroma pomerančové
květy, citrónová kůra, skořice a med se snoubí a tančí spolu elegantní balet. Chuť
náznak citrusů a vůně připomínajících briošky a pražené mandle přejdou do
hebkých tónů medu a koření.
Francie

Hennessy X.O.
40 %

0,04 l

390,-

Hennessy X.O., první „extra Old“ koňak, je silný, s chutí plnou tvarů a dřevnatým
a kořenitým aroma. Speciálně tento koňak je obecně vnímán jako etablovaný
symbol luxusu. Jeho bohatý charakter je ještě více umocněn elegantním vzhledem
– design láhve byl navržen již roku 1947. Hennessy X.O. je stěžejním produktem
značky. Tento nápoj je tělnatý a mužný se sytě jantarovou barvou, bohatou a plnou
chutí a dřevitými, kořeněnými vůněmi. Hennessy vyrábí dvě exkluzivní směsi –
Private Reserve a Paradis Extra. První je omezená série reprízy směsi, jež byla
poprvé vyprodukována v roce 1873. Tvoří ji 14 eaux-de-vie z Grand de
Champagne. Na špičkový koňak je relativně lehká, ovocná a květinová. Barva
zlatožlutá po jantarovou a temně mahagonovou. Vůně nádherně komplexní; dub,
oříšky, vanilka, kůže, koření a hrozny. Chuť skvělá vyváženost; bohatá, suchá
a hladká; máslová a smetanová.
Francie

Remy Martin VSOP Fine Champagne Cognac AOC
40 %
0,04 l
160,Koňak se zlatou až jantarovou barvu. Ve vůni projevuje stopy kandovaného ovoce.
Chuť je zaoblená a lahodná, plná, s příjemnou ostrostí. Rémy Martin V.S.O.P. je
vyroben z vinných hroznů sklízených v oblastech Grand Champagne a Petite
Champagne. Jen takový koňak smí užívat prestižní označení „Fine Champagne
Cognac“. Klasický lehčí koňak – lahodný a elegantní.
Francie

