n TEPLÉ NÁPOJE
Plan B coffee:

Lavazza je skutečné potěšení z šálku kávy, zážitek, každodenní cesta různými chutěmi a podobami kávy.
Kvalita, elegance, výběr těch nejlepších kávových zrn, důkladná péče, intenzivní chuť a aroma  to a mnohem
víc očekávejte od kávy Lavazza. U nás vždy čerstvě mletá na „fresh“ digitálním mlýnku od italské firmy Macap.

Ristretto
Espresso
Espresso lungo
Espresso Dopio

28,-
28,28,-
43,-

Cafe latte Machiato

36,-

Mokaccino

36,-

Marocchino

39,-

Cappuccino

36,-

Cappuccino crema

36,-

Cappuccino aroma

40,-

Vídeňská káva

36,-

Alžírská káva

43,-

Dutch Espresso

40,-

Grand café

40,-

dvojité espresso

espresso s mlékem a mléčnou pěnou do velké sklenice
malé espresso se šlehačkou obohacené o jednu s příchutí*
espresso s napěněným mlékem obohacené o jednu s příchutí*
espresso s mlékem a mléčnou pěnou
espresso se studenou nadýchanou mléčnou pěnou
espresso s mlékem a mléčnou pěnou obohacené o jednu s příchutí*
espresso se šlehačkou
espresso se šlehačkou a vaječným koňakem
espresso s vaflí (Original holandské Stroopwafel)
espresso se šlehačkou obohacené o jednu s příchutí* a speciálním posypem
* Originální sirupy Lavazza v příchuti pomeranč, amaretto, čokoláda a lískový oříšek.

Lavazza decaffeinated coffee
(bez kofeinu)

Tatra mléko
Med květový

28,-
4,-
4,-

n Ledové nápoje
Milk shakes

40,-

Frappé

36,-

Vanilka, čokoláda, fresh fruit (dle aktuální nabídky)
espresso s ledem a mlékem

n horké čokolády
CIOCONAT - italská horká čokoláda

41,-

Značka CIOCONAT je ve světě gastronomie pojem, který představuje tradiční italský styl horké čokolády. Intenzivní
pocit rozpuštěné čokolády v ústech můžete zažít v mnoha příchutích krémové konzistence. (viz. aktuální nabídka )

n čaje Eilles
Tea Diamond

35,-

Nové unikátní balení sypaného čaje určené pro gastronomii. Sáčky TEA DIAMOND jsou speciálně navrženy pro
rovnoměrné louhování čaje. Jsou vyrobeny z nylonové tkaniny, která propouští všechny důležité látky a aroma
čajové směsi. Podáváme v setu s čajovou konvičkou.
• DARJEELING

ROYAL Second Flush Blatt Nejlepší kvalita z letní sklizně jemně květnatý.
SELECT CEYLON O Vysokohorský čaj ze Srí Lanky s čerstvým, jemně trpkým aroma.
• ASSAM SPECIAL Broken Silný čaj ze severoindických plantáží, bohatá chuť s příchutí sladu.
• EARL GREY PREMIUM Blatt Směs CeylonDarjeelingČína s pikantním aromatickým olejem jemných
• ENGLISH

bergamotových plodů.

• Zelený čaj SLUNCE
citrusových plodů.

ASIE Blatt Jemně trpký zelený čaj s citrónovou trávou a exotickým aroma

• Zelený

čaj GRUNTEE
• ROOIBOS VANILLA Jihoafrický rooibos s příjemným vanilkovým aroma.
• Ovocný čaj LETNÍ PLODY Čistá, harmonická ovocná směs s letní příchutí malin a jahod.
• BYLINNÁ ZAHRÁDKA Blahodárně působící směs bylin z citrónové trávy, rooibosu, nanaminze, fenyklu,
sladké kořenové kůry, skořice, borůvek a heřmánku.

• HEŘMÁNEK Sušené květy heřmánku připomínající chuť medu jsou příjemně uklidňující a vrací rovnováhu.
• MÁTA Hrubě nasekané listy máty peprné jsou obzvláště aromatické a osvěžující.
• VITA ORANGE + 10 vitamínů Velmi osvěžující ovocná směs ibišku, jablka, skořice, kůry z pomeranče
a citronu s 10 životně důležitými vitamíny a přírodním pomerančovým aroma.

Tea Diamond BIO
• BIO DARJEELING GREEN Blatt Charakterní zelený čaj z vysočin Darjeelingu s příjemně natrpklým aroma.
• BIO ENGLISH BREAKFEST TEA Blatt Tradiční směs používaná k rannímu probuzení
a jako průvodce celým dnem.

• BIO BARONESS GREY TEA Blatt Osvěžující varianta oblíbené klasiky s malým množstvím zeleného
čaje a citrónové trávy.
• BIO

ROOIBOS PURE Jihoafrický červený keř v nejčistší formě s měděně červenou barvou v šálku.
• BIO VERVENIA Bylinková kompozice z verbeny (Železník lékařský), meduňky lékařské a citrónové myrty.
Působí jako blahodárný digestif.

• BIO

NATURAL FRUITS Čistě přírodní, harmonická a osvěžující ovocná směs

Svařené víno 0,25

Moravské víno dle aktuální nabídky svařené se směsí koření

40,-

n NEALKO
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,75
0,75
0,25
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Aquila neperlivá
Aquila ledový čaj citron, broskev, zelený čaj, bílý čaj s granátovým jablkem
Mattoni GRAND perlivá
Mattoni GRAND jemně perlivá
Mattoni GRAND citron, pomeranč, grep, bílé hrozno
Mattoni GRAND
Aquila neperlivá
Schweppes tonic water, bitter lemon, ginger, orange
CocaCola
CocaCola Light
CocaCola Zero
Fanta pomeranč, broskev, meruňka
Sprie

25,28,-
25,25,-
28,45,45,29,29,-
29,29,29,29,-

0,2

Granini juice

29,-

Banán, Broskev, Černý rybíz, Jablko, Jahoda, Multivitamin, Pomeranč, Růžový grapefruit, Ananas, Hruška

Je značka jednoho z nejprodávanějších prémiových džusů a nektarů v Evropě. Pro jejich výrobu jsou pečlivě
vybírány ty nejlepší druhy ovoce z celého světa, které splňují přísná kritéria na senzorickou i chuťovou kvalitu.
Důsledně kontrolovaný proces pěstování, sklizně a zpracování spolu s nejnovějšími technologiemi ve výrobě
ovocných šťáv jsou garancí špičkové kvality a jedinečné chuti. Džusy a nektary Granini jsou 100% přírodní,
neobsahují chemické konzervanty, barviva ani umělá sladidla.

0,25
0,25

Red Bull Energy Drink
Red Bull sugarfree

60,60,-

Báťkovi bylinkové limonády

V rodinné sirupárně přímo v centru Olomouce pro vás každodenně Báťkovi se svým týmem připravují čerstvé
bylinkové sirupy. Zakládají si na nejvyšší kvalitě vstupních surovin a vyvážené bylinkové chuti a vůni. Bylinky
v BIO kvalitě se zpracovávají zvláště šetrným způsobem tak, aby v nich zůstaly zachovány léčivé látky
a vonné silice, proto sirupy nejen dobře chutnají, ale také mají blahodárný vliv na náš organismus.Neobsahují
žádná umělá aromata, barviva, umělá sladidla nebo zahušťovadla, vše potřebné dodá poctivá dávka bylinek.

0,5
0,3

Limonáda s ledem a bylinkovým sirupem
Limonáda s ledem a bylinkovým sirupem

46,36,-

Kopřiva má pozitivní vliv na činnost srdce, cév a ledvin, zvyšuje koncentraci a duševní aktivitu, je zdrojem
železa a dalších minerálů, prospěšná pro kosti, vlasy a nehty.
Meduňka navozuje pozitivní náladu, relaxaci a spánek. Je prospěšná pro hormonální rovnováhu, trávení
a činnost oběhové soustavy, je antioxidantem.
Máta osvěžuje a stimuluje, podporuje činnost trávící soustavy, působí proti nevolnostem, dodává chuť
k jídlu, je antioxidantem.
Květ bezu je prospěšný při kontrole tělesné hmotnosti a odvodnění organismu, posiluje imunitu, napomáhá
při kašli a onemocnění dýchacích cest.
Pampeliška má detoxikační a protizánětlivé účinky, je prospěšná pro činnost jater, žaludku a močových
cest, je prebiotikem.
Heřmánek dodává pozitivní náladu a uvolnění, napomáhá při zpracování tuků v těle a zažívání, je prospěšný
pro imunitní systém a dýchací soustavu.
Šalvěj ostří smysly a paměť, je prospěšná pro kosti, klouby a celkovou odolnost organismu, napomáhá při
ženských potížích.
Jitrocel podporuje obranyschopnost, správnou funkci jater a kloubů, pomáhá udržovat mikrobiální rovnováhu
střev, je antioxidantem.

n PIVO ČEPOVANÉ
Bernard:

Rodinný pivovar Bernard ze samého srdce českomoravské vrchoviny zachovává tradiční postupy
výroby. Ve sklepích pivo odděleně kvasí a na spilce zraje v ležáckých pomalu, tak jak si to tradiční technologie
výroby žádá, při teplotě 12 °C čeká několik týdnů až měsíců na své zákazníky. Když se přiblíží jeho doba, je
pivo zfiltrováno při stejné teplotě na křemelinovém filtru a čeká na poslední krok na své cestě před distribucí
na závěrečné ošetření. Existují dvě možné cesty závěrečného ošetření pasterizace, tedy snazší a standardní cesta
nebo druhá, mnohem složitější, ale zaručující zcela jedinečné vlastnosti piva tzv. mikrofiltrace. Při pasterizaci se
pivo zahřívá na teplotu vyšší než 80 °C, čímž jsou všechny přítomné mikroorganismy v pivu zničeny. Tento drastický
zásah, kdy je pivo tepelným šokem „vytrženo“ z klidu ležáckého sklepa, sice zaručuje dlouhou trvanlivost, ale
poškozuje samotnou vůni, chuť a barvu piva. Především však ale jeho výživnou a zdravotní hodnotu. V Rodinném
pivovaru Bernard se proto rozhodli pro tu druhou, originální VLASTNÍ CESTU. Mikrofiltrace je sice náročnější, ale
vůči konzumentům rozhodně poctivější. Na konci procesu totiž pivo při zachování teploty 2 °C přefiltrujeme přes
speciální mikrobiální filtr, na kterém dochází k zachycení všech mikroorganismů. Pivo tím nemění svou vůni, barvu
ani chuť a uchovává si všechny výživné a zdravotní hodnoty a tudíž se k Vám dostane skutečně pivo.

0,3
0,5

Bernard 11°
Bernard 11°

22,29,-

Bernard světlý ležák. Nepasterizovaný tradiční ležák s chutí vyvážené hořkosti v harmonii s lahodnou plností,
chmelovou vůní a s bohatou pěnou.

0,3
0,5

Bernard 12° jantarové
Bernard 12° jantarové

24,31,-

0,3
0,5

Primátor Hron 12°
Primátor Hron 12°

24,31,-

0,3
0,5

Bernard 12° kvasnicové
Bernard 12° kvasnicové

26,33,-

0,3
0,5

Bernard 12° černé
Bernard 12° černé

26,33,-

0,25
0,5

Hoegaarden
Hoegaarden

34,56,-

Jde o pivo obohacené kulturními kvasinkami.Využívá se zde vhodné kombinace světlého a karamelového
sladu. Hořkost je v harmonii s jemnou karamelovou vůní a plnou chutí.

Pivo Hron je vyrobeno dle zachovalých původních historických receptur z prvorepublikového období. Vyznačuje
se plnou hořkosladkou chutí, jemným chmelovým aroma s výrazným hořkým dozníváním a vysokou pitelností.
Je uvařeno jako klasický český ležák za použití tradičních výrobních postupů uplatňovaných v tehdejší době.

Jde o pivo obohacené kulturními kvasinkami. Je to pivo šampaňského typu, jehož dokvašování probíhá přímo
v lahvích. Vyniká výrazným řízem, jemnou kvasinkovou chutí a vůní. Na dně lahví se nachází kvasinková sedlina,
takže pivo je při konzumaci lehce zakaleno.

Jde o pivo s přísadou kulturních kvasinek, vařené z pěti druhů sladů, s výraznou plnou chutí s jemnou hořkostí.
Pro svoji výraznou chuťovou odlišnost je ojedinělý na českém pivním trhu. Naším cílem je vám umožnit ochutnat
co nejvíce pivních speciálů a tak se může stát , že místo tohoto ležáku bude na čepu jiné pivo z portfolia dalšího
poctivého pivovaru Primátor z Náchodu. Více Informací u obsluhy.

Toto 5% pšeničné pivo je přírodně zakalené, slámově žluté barvy a vzhledem připomíná spíše limonádu. Vůně je
zřetelně cítit po citrusech s nádechem kvasnic. Sladkokyselou chuť doplňuje pikantnost koření. Pivo je jiskrné,
lehké, ale ne vodové. Jemná hořkost a ovocný nádech činí pivo osobitým a až překvapivě osvěžujícím. Není
přesycené, spíše šumivé. Pěna je malá a rychle mizí.

0,3
0,5

Primátor weizenbier
Primátor weizenbier

26,-
33,-

Silnou intenzitou chuti, v níž převládá osvěžující pšenice s nádechem banánu, a příjemnou hřebíčkovou vůní
typickou pro piva tohoto typu se vyznačuje Weizenbier. Má silný říz, střední plnost a charakteristická je i lehká
hořkost jemného žateckého chmelu. Na první pohled ho velmi dobře poznáte. Je to nefiltrované vysoce pěnivé
pivo světle žluté barvy s opálovým zákalem, způsobeným kvasinkami a vyšším obsahem bílkovin.

n PIVO LAHVOVÉ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,33
0,75

Bernard free
Bernard free jantarové
Bernard free švestka
Bernard free višeň
Bernard bezlepkový ležák 12
Bernard Bohemia Ale
Bernard Bohemia Ale

25,-
25,35,-
37,-
37,39,179,-

n VÍNO
rozlévané víno bílé / červené
0,1

Moravská vína

20,-

0,25

Moravská vína

45,-

dle aktuální nabídky
dle aktuální nabídky

n Vodka
0,04

Absolut vodka

45,-

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Absolut citron
Absolut kurant
Absolut mandarin
Absolut vanilia
Absolut peppar
Absolut ruby red
Absolut pears
Absolut raspberri
Absolut mango
Vodka Russian Standard
Vodka Russian Standard platinum

45,45,45,45,-
45,45,45,-
45,-
45,-
55,65.-

Surovinou pro vodku Absolut je ozimá pšenice pocházející z jihu Švédska, ze které je Absolut Vodka vyráběna
unikátní metodou kontinuální destilace. Tato metoda byla představena v 19. století králem vodek, panem Larsem
Olssonem Smithem. Vodka Absolut je tak destilována více než stokrát a tím je zajištěna její dokonalá průzračnost.
Díky té získala své jméno Absolut pure vodka Absolutně průzračná vodka. Kromě čisté vodky Absolut si můžete
vychutnat i další varianty, které se vyrábějí smísením vodky Absolut s přírodními příchutěmi. Nepřidává se
žádný cukr. V současné době najdeme v nabídce celkem 10 příchutí. Portfolio vodky Absolut doplňuje varianta
ABSOLUT 100, která má jako jediná 50 % alkoholu (ostatní mají 40 %) a najdeme ji v černé lahvi.

n GIN
0,04

Beefeater

45,-

0,04

Beefeater / tonic / salátová okurka F TIP

73,-

0,04

Beefeater 24

80,-

0,04
0,04

Bombay gin
Gin Hendricks

50,70,-

Beefeater je jediný gin, který se vyrábí přímo v Londýně. Osvěžující, čistý a zároveň ostrý gin s nepatrným
nádechem citrónů a ovoce a vyváženou chutí koření. Je výborným základem pro různé koktejly.

Beefeater 24 Představujeme vám dokonale vyvážený super prémiový gin, který je obohacen 12ti nejkvalitnějšími
rostlinnými přísadami z celého světa. Postup přípravy je stejný jako u tradičního ginu Beefeater, přísady se
macerují (máčí) v kvalitním obilném lihu po dobu 24 hodin a pak se 8 hodin destilují. Oproti tradičnímu ginu
Beefeater je Beefeater 24 obohacen několika dalšími přísadami. K jeho přípravě se používají například ručně
loupané grapefruity a kůra ze sevillských pomerančů, a také vzácný japonský čaj Sencha. Ten lichotivě doplňuje
styl ginu Beefeater, obohacuje ho vůní, zjemňuje a prohlubuje jeho chuť. Díky jemné a zároveň komplexní chuti
je zřejmé, že se jedná o ideální přísadu do nejednoho nového koktejlu.

n LIKÉRY
0,04

Becherovka

40,-

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,1

Beton Becherovka / tonic / citron / KV 14 F TIP
Becherovka lemond
Becherovka cordial
Becherovka ice&fire
Jagermeister
Kahlua
Southern Comfort
Carolans
Baileys
Galliano
Grand Marnier
Absinth
Fernet
Fernet citrus
Porto solene ruby

69,40,40,40,50,50,50,50,-
50,50,70,50,-
40,40,70,-

Unikátní český a čistě přírodní likér, v němž se bylinky, cukr a koření snoubí s jemným alkoholem Becherovka
je nápoj s dvousetletou tradicí, dodnes vyráběný podle tajné receptury, která jí zajišťuje charakteristickou
hořkosladkou chuť a zlatavou barvu. Je to 100 % přírodní a vysoce kvalitní alkoholický nápoj bez jakýchkoli
chemických konzervačních látek, umělých barviv a emulgátorů.

n RUM
0,04

Havana Club Aňejo Blanco

45,-

0,04
0,04

Cuba Libre Havana blanco / cola, limeta F TIP
Havana Club 3 Aňos

70,55,-

0,04

Havana Club Aňejo Especial

55,-

0,04

Havana Club Aňejo Reserva

60,-

0,04

Havana Club Aňejo 7 aňos

70,-

0,04
0,04

Cubata Havana 7 aňos / cola, limetka F TIP
Havana Club Cuban Barrel Proof

95,90,-

0,04

Havana Club Sellección de Maestros

130,-

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Cartavio xo 18 yo (Peru)
Zafra master reserve 21 yo (Panama)
Centenario foundation 20 yo (Costarica)
Ron varadero gran reserva Tejo 15 aňos (Cuba)
Ron zacapa centenario 23 aňos (Guatemala)
Diplomatico reserva exclusiva 12 yo (Venezuela)
Ron millionaro solera 15 reserva especial (Peru)
Ron Abuelo rum 12 yo (Panama)
Ron palma mulata 15 aňos (Cuba)
Matusalem Gran reserva 15 yo (Cuba)
Santa Teresa Rhum Orange (Venezuela)
Ron de Jeremy spiced (Panama)
Legendario rum elixír, rum + rozinky (Cuba)
Sailor Jerry spiced caribbean rum
Capitan bucanero elixír dominican
Capitan Morgan Spiced
Malibu
Stroh rum
Božkov

165,145,145,145,145,119,119,119,95,85,119,85,65,60,50,45,50,60,30,-

2 roky zraje v sudech z bílého dubu. Je perfektní bází pro osvěžující kubánské koktejly  Mojito, Daiquiri, Piña
Colada anebo pravé Cuba Libre.

Havana Club Aňejo 3 aňos patří mezi prestižní bílé rumy pocházející z Kuby. Originální jemně pískovou barvu
získává po třítém zrání v sudech z bílého dubu. Má lahodnou chuť. Skvěle se hodí k míchání osvěžujících
koktejlů.
Tento vysoce kvalitní pětiletý rum s intenzivní vůní se ideálně prosadí v long drinku Cuba Libre.

Je směsí mladých a velmi starých rumů, a to jí dává mimořádně vyvážený charakter svěžesti, a přitom hlubokou,
vyzrálou chuť. Je ideální pro přípravu prémiových koktejlů.
Je považován za jeden z nejušlechtilejších rumů na světě. Dlouhé zrání v dubových sudech mu dává mohutnost
a komplexní aroma. Jeho kvality nejlépe oceníte v čisté formě.

Ušlechtilý desetiletý rum zrající ve velmi starých sudech z bílého dubu. Výsledkem je 45 % rum, který se nalévá
do lahví v takové síle, v jaké dozrával.
Směs rumů Havana Club Sellección de Maestros (výběr mistrů) představuje nejsilnější vyjádření spojení šesti
zkušených Maestro Roneros pod vedením talentovaného Dona Josého Navarra.

n TEQUILA
0,04

Olmeca Blanco

60,-

0,04

Olmeca Reposado

65,-

0,04
0,04
0,04

Olmeca Altos Blanco 100% agave
Olmeca Altos Reposado 100% agave
Olmeca Aňejo Extra Aged

70,75,85,-

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

El jimador Reposado
Jose Cuervo
Mezcal
Herradura Reposado
Tequila Rose Strawberry

65,65,70,85,70,-

Je vyrobena z modré agáve procesem, který zdůrazňuje její výjimečnou čistotu. Nejlépe chutná čistá s citrónem
a solí.
Zlatou barvu získává díky zrání v dubových sudech, které tuto prémiovou tequilu obohacují o delikátní příchuť.
Pro svojí jemnou chuť agáve se doporučuje podávat nejlépe s plátkem pomeranče posypaným skořicí. Je
držitelem prestižního ocenění „Best tequila Gold‘03“ uděleného nezávislými experty z Beverage Testing Institute.

Exkluzivní kombinace těch skutečně nejlepších tequil

n BRANDY
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Ysabel Regina
Ararat 20
Metaxa 5
Metaxa 7
Metaxa 12
Slivovice R. Jelínek 3 y.
Slivovice R,Jelínek 3 y. medová
Slivovice kosher R. Jelínek 5 y.
Slivovice kosher R. Jelínek 5 y. gold
Slivovice kosher R. Jelínek 10 y. gold
Hruškovice Wiliams R. Jelínek
Hruškovice Wiliams kosher
Třešňovice R. Jelínek

119,95,45,65,90,49,49,70,80,120,49,80,49,-

n IRSKÁ WHISKY
0,04

Jameson

50,-

0,04
0,04

Jameson ginger / zazvorová limonáda / limetka F TIP
Jameson Signatured Reserve

79,90,-

Vyzrálost a jemnost whiskey Jameson je dána trojnásobnou destilací a výjimečně pomalým sedmiletým
procesem zrání v dubových sudech. Lze ji vychutnat čistou, naředěnou pramenitou vodou, v osvěžujících
koktejlech a také jako horký drink ,,Hot Irish“ nebo ,,Irish Coffee“. Jeho výjimečně jemná, zaoblená a vyzrátá
chuť dokazuje, že John Jameson, který v roce 1780 stál při jejím zrození, povýšil pálení irské whiskey na umění.

Tato Jameson Signature Reserve oslavuje tuto tradici svým vysokým obsahem pot still whiskey a významným
přispěním oloroso sherry soudků k jejímu zrání. Tato whiskey, která stárla v nejkvalitnějších amerických barelech
a španělských soudcích oloroso, je stejně tak sofistikovaná, jako dokonale vyvážená.

0,04

Jameson 12 yo

99,-

0,04

Jameson Gold Reserve

130,-

0,04

Jameson 18 years old limited reserve

195,-

0,04
0,04

Tulamore Dew
Tulamore Dew 12

Tato prémiová whiskey se původně jmenovala „1780“ podle roku, v kterém byla výroba založená a teď si
v názvu nese dobu zrání. Minimálně dvanáct let v sudech od sherry Oloroso a whiskey Bourbon.
Jameson Gold Reserve je nápaditým spojením tří starých whiskey, z nichž jedna zraje v sudech z amerického
bílého dubu, které jsou pro staření použity poprvé. Je to právě výběr takového – tzv. panenského – sudu, který
spolu se sudy po Bourbon whiskey a po sherry dává této whiskey oceňovanou komplexitu a medovou sladkost.
Dlouhých osmnáct let zraje v kombinaci sudů po Bourbon whiskey a sherry oloroso, závěr se odehrává výhradně
v sudech po bourbonu. Od své premiéry v roce 2002 jsou zásoby Jameson 18 Year Old Limited Reserve, jak napovídá
i její jméno, stále omezeny. Proto by každá příležitost užít si tuto whiskey znalců měla být využita do posledního doušku.

55,80,-

n SCOTCH
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

The Glenlivet 12 yo
Chivas Regal 12 yo
Ballantines
Ballantines Brasil
Ballantines 12 yo
Ballantines 17 yo
Johnnie Walker
Johnnie Walker Black
Glenfiddich 12 yo
Glenfiddich 15 yo

120,80,45,45,80,150,50,80,120,130,-

n BOURBON / TENNESSEE WHISKEY
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Four Roses
Four Roses Singles barel
Jim Beam White
Jack Daniels 7 yo.
Jack Daniels honey
Jack Daniels Gentleman Jack

50,90,50,60,60,90,-

n KOŇAK
0,04

Martell VS

0,04

Martell VSOP

85,-

Tento 57letý koňak kategorie Very Special je díky své harmonické, svěží, příjemné ovocné, lehké chuti
a výjimečnému buketu vynikající tečkou po jídle a skvělým základem pro míchání long drinků a prémiových
koktejlů.
1012letý, mimořádně kvalitní koňak kategorie Very Superior Old Pale.

130,-

n APERITIV
1,5
1,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Ramazzotti Aperitivo Spritz
Aperol spritz
Lilet Rougeo
Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Rosato
Martini Dry
Campari Bitter

85,85,99,50,50,50,50,90,-

n míchané nápoje
Cuba Libre Havana rum, cocacola, limetka
Mojito Havana rum, soda, máta, limetka
Daiquiri Havana rum, monin lime sirup, limetka
Piňa colada Havana rum, Ananas juice, mléko, kokosový monin
Tequila sunrise Olmeca silver, orange juice, monin grenadine sirup
Tequila sunset Olmeca silver, orange juice, monin blue curacao sirup
Margarita Olmeca silver, monin lime sirup, limeta
Sex on the beach Absolut vodka, orange juice, monin grenadine sirup
Bloody Marry Absolut peppar, tomato juice, tabasco
White Russian Absolut vodka, Kahlua, smetana
B 52 Kahlua, Baileys, Absinth

80,80,80,90,95,95,80,90,90,80,70,-

n POCHUTINY
1ks
NAKLÁDANÝ HERMELÍN

68,-

1ks

GRILOVANÝ CAMEMBERT V PARMSKÉ ŠUNCE

78,-

75g

Nachos

49,-

85g
85g
100g
60g
60g
60g
60g
100g

Bohemia Chips solené
Bohemia Chips paprika
Arašídy
Pistácie
Mandle solené
Mandle uzené
Kešu oříšky
Tyčinky Bohemia různé druhy

39,39,39,39,39,39,39,39,-

MISKA PLNÁ OLIV

59,-

hermelín, červená cibulka, sušená rajčátka, extra virgine olivový olej, nakládaný , pečivo
hermelín, listový salátek s dresinkem, pečivo

originální mexické kukuřičné chips + dip omáčka:
• quacamole (zelená avocado)
• cheese (oranžová sýrová)
• tomato (červená rajčatová)

zelené, zelené plněné papričkou pikant, zelené plněné lososem, zelené plněné tuňákem, černé

n bílé VÍNO
velkopavlovická podoblast – Vinařství Petr Skoupil

Jakostní odrůdové vína
0,75 Ryzlink vlašský, jakostní odrůdové víno, suché

180,-

0,75

Tramín červený, jakostní odrůdové víno, suché

180,-

0,75

Sauvignon, jakostní odrůdové víno, suché

180,-

Víno jemné zlatožluté barvy. Velice dobře vyvedený zástupce odrůdy charakteristický pro středně těžké půdy
viniční tratě. Díky řízenému kvašení je ve vůni i chuti víno harmonické a svěží, primárně se objevují tóny kvetoucí
louky podepřené milou medovostí. Bude příjemným partnerem pro lehké a svěží pokrmy s bílým masem či
rybou. Pro servis doporučujeme teplotu kolem 11 0C.
Víno jemné zlatožluté barvy se zelenkavými odlesky. Charakteristický, dobře zpracovaný, zástupce odrůdy.
Díky řízenému kvašení a jablečnomléčné fermentaci je víno svěží, s jemnou kyselinkou a decentní kořenitostí.
Ve vůni se objevují tóny fialky, kosatce a rebarbory. Víno bude příjemným společníkem pro pokrmy s výraznější
aromatickou složkou či jemnějším plísňovýn sýrům. Pro servis doporučujeme teplotu kolem 11 0C.
Víno jemné zlatožluté barvy. Ve vůni a chuti se objevují tóny připomínající broskev a černý rybíz. V chuti je víno svěží
a vyvážené doprovázenou milou kyselinkou vybízející k dalšímu napití. Víno podávat při teplotě kolem 11 °C.

Přívlastková vína
0,75 Veltlínské zelené, kabinet, suché

269,-

0,75

Neuburské, kabinet, polosladké

269,-

0,75

Tramín červený, kabinet, suché

269,-

0,75

Ryzlink vlašský, kabinet, polosladké

269,-

0,75

Rulandské šedé, kabinet, polosuché

269,-

0,75

Pálava, pozdní sběr, polosladké

349,-

Víno jiskrné a elegantní zlatožluté barvy. Ve vůni a chuti se objevují tóny lipového a akatového medu, zeleného pepře
a mandle. V chuti je víno svěží a vyvážené s tóny manga a limetky zakončené milou medovostí doprovázenou
nevtíravou kyselinkou. Skvělý typ dobře postaveného vína charakteristický pro lehké až středně těžké půdy
dané viniční tratě. Milý společník ke grilovanému lilku či paprice s jogurtovým dipem, rizotu, stejně dobře jako
kuřecímu či telecímu řízku s novým bramborem.
Víno žluté barvy s jemným aroma a s harmonickou a plnou chutí. Ve víně můžeme hledat ořechy, maliny,
smetanu. Neuburské výborně doprovází jídla se smetanovými omáčkami, drúbež, přírodní úpravy hovězího,
je výborné k vydatnějším, ale neutrálním jídlům. Dále doporučujeme doplňovat bílé sýry či zeleninové polévky.
Víno zelenožluté až zlatožluté intenzivní barvy s kořenitě medovou vůní připomínající čajovou růži, fialky,
tropické ovoce. Je vhodné k uzeným rybám, cibulovému koláči nebo ke kořenitému jídlu.

Víno se světle žlutozelenou barvou s širokou škálou vůní, červený rybíz, angrešt, kytice lučního kvítí, medové
tóny. Vína Ryzlinku vlašského se dobře uplatní jako aperitiv ke studeným předkrmům a k celé paletě jídel
jednoduché, všední kuchyně. Hodí se k zeleninovým jídlům i zeleninovým polévkám a bílým sýrům, k lehké
úpravě ryb či jemným paštikám.
Víno zlatožluté barvy s plnou a dlouhotrvající chutí připomínající chuť medu, hrušky, manga a květin. Doporučujeme
k težší úpravě drůbeže nebo hustším polévkám.
Víno světlejší zlatové barvy. Ve vůni tramínové tóny s odstíny bezu, lipový květ, tóny medu a aroma kvetoucí
mateřídoušky. V chuti můžete objevit tóny po angreštu nebo ananasu. Víno je plné, harmonické s příjemnou
kyselinkou, která vyvažuje obsah cukru.  Víno se skvěle snoubí s lehkými letními dezerty z ovoce, s ovocnými
saláty a jahodami, perfektně doplní výrazné zralé a aromatické sýry.

mikulovská podoblast – butikový vinař Filip Mlýnek

0,75 Rulandské šedé – pozdní sběr 2013, polosuché

349.-

0,75 Chardonnay „Liščí vrch“ – pozdní sběr 2013, suché

349.-

0,75 Ryzlink vlašský – pozdní sběr 2013, polosuché

349.-

Zlato-žlutá barva, v chuti velmi vyzrálé ovoce s nádechem koření. Chuť intenzívní, dlouhá a plná, dlouho
zůstává na patře.
Jemné a ovocité víno, dlouhá dochuť, stopy drobného ovoce na patře.

Víno jasné, lehce nazelenalé barvy. Ve vůni luční květy, ořechy a mandle, v chuti krásná minerálnost.
Doporučení snoubení s bílým masem, tvrdými sýry, těstovinami a saláty a pokrmy z ryb.

znojemská podoblast – vinařství Arte Vini

0,75 Ryzlink rýnský – moravské zemské víno 2013, suché

289.-

0,75 Sauvignon – moravské zemské víno 2013, suché

289,-

Víno krásné zlato - žluté barvy, s výraznou ovocnou vůní pomerančů, kdoulí, zralých meruněk, manga
a ananasu a příjemnou decentní mineralitou. Víno výrazné plné chuti, mnohovrstevné a komplexní s pikantní,
vzrušující kořenitostí. Celkový dojem je harmonický, elegantní a velmi svěží, přitom téměř s krémovou
hebkostí. 23°ČNM při sběru
Víno zářivé zelenožluté barvy s jemným aroma zralého černého rybízu a angreštu, čerstvě posečené
trávy a pikantní vůní kopřivy. Příjemně ovocné chuti s lehkým dotekem zeleného pepře. Vyznačuje se
harmonickou finesou, je příjemně elegantní, má výraznou mineralitu a jemný závěr. 23°ČNM při sběru.

n Italská vína bílá a růžová
0,75

Pinot Grigio – Igt Marca Trevigiana

195,-

0,75

Chardonnay – Igt Veneto

195,-

0,75

Glera Frizzante1 – Igt Veneto

195,-

0,75

Prosecco Frizzante „Tappo Raso“ (klasický vinný uzávěr) – Doc Treviso

195,-

0,75

Prosecco Spumante Extradry – Doc Treviso

279,-

Bíle víno slámově, žluté barvy. Intenzivní a přetrvávající vůně. Plné a suché chuťi. Ideální k rybám a zelenině.
Podáváme při teplotě 10 °C. Původ: Treaviso Itálie. Vinifikace: vrbové proutí s měkkým stiskem. Alkohol:
12 % Vol. Kyselost: 5,5 g/l.

Bílé víno z oblasti Veneto, Benátek. Je slámově, žluté barvy, s typickou vůní exotického ovoce. Je suché
a perzistentní chuťi. Ideální k těstovinám, rýži, a rybám. Podáváme při teplotě 10 °C. Původ: Benátky Itálie.
Vinifikace: vrbové proutí s měkkým stiskem. Alkohol: 12 % Vol. Kyselost: 5,5 g/l.

Víno vyrobené z přírodního kvašení. Vyrobeno z hroznů Glera, stejně jako Prosecco. Má typickou vůni
připomínající květiny a ovoce. Vhodné při jakékoliv příležitosti. Podáváme při teplotě 810 °C. Původ: Treviso
Itálie. Vinifikace: V bílé s jemným lisováním, přírodní kvašení v tlakových tancích. Alkohol: 11 % Vol. Kyselost:
5,7 g/l. Zbytkový cukr: 1213 g/l.

Víno vyrobené z přírodního kvašení. Je příjemně ovocné. Vhodné při jakékoliv příležitosti. Podáváme při
teplotě 810 °C. Původ: Treviso Itálie. Vinifikace: V bílé s jemným lisováním, přírodní kvašení. Alkohol: 11 %
Vol. Kyselost: 5,7 g/l. Zbytkový cukr: 20 g/l.

Doc šumivé víno vyrobené přírodním kvašením metodou Charmat. Vyrobeno z hroznů pěstovaných v okolí
svahů Trevigiano. Je světle, slámově, žluté barvy. Typická vůně a ovocná chuť. Je příjemně a mírně sladká,
ideální pro dezerty. Podáváme při teplotě 67 °C. Původ: svahy okolo Trevigiano. Vinařství: V bílé s jemným
lisováním, kvašení, metoda charmat. Alkohol: 11, 5 %. Kyselost: 5,8 g/l. Zbytkový cukr: 17, 518 g/l.

0,75

Valdobbiadene Prosecco Superiore – Docg spumante extradry

349,-

Docg šumivé víno vyrobené metodou Charmat s kvašením a kontrolováním správné teploty. Je bledé, jasné,
slámově žluté barvy. Má typickou vůni divokých květin. Její příchuť je bohatá, příjemně chutná. Je to vynikající
aperitiv. Je výborný k podávání masu a ryb. Podáváme při teplotě 68 °C. Původ: Conegliano Valdobbiadene
D.O.C. oblast. Vinifikace: V bílé s jemným lisováním, kvašení, metoda charmat. Alkohol: 11, 5 %. Kyselost:
5,8 g/l. Zbytkový cukr: 17,518 g/l.

n ČERVENÉ VÍNO
Vinařství Petr Skoupil – jakostní odrůdová vína
0,75 Cabernet Sauvignon, jakostní odrůdové víno, suché

180,-

0,75

180,-

Mimořádně kořenité typické červené víno s výrazným odrůdových charakterem připomínající černý
rybíz. Stárnutím vína se zvýrazňuje kořenitost a sytost barvy. Velmi dobře doprovází masitá jídla, zejména
jehněčí pečeně, bifteky, krůtí maso nebo úpravy jídel s kořenitými omáčkami.

Modrý Portugal, jakostní odrůdové víno, suché

Víno elegantní granátové barvy s fialovými odlesky. Ve vůni i chuti se objevují tóny připomínající peckové ovoce
a lesní plody. Víno je vyvážené, hebké a bude skvělým společníkem ke grilovaným lehkým masům. Víno podávat
při teplotě kolem 14 0C. Vyrobeno metodou řízeného kvašení.

Přívlastková vína
0,75 Zweigeltrebe, mineral exclusive, suché

269,-

0,75

Frankovka, pozdní sběr, polosuché

349,-

0,75

Rulandské modré, pozdní sběr, suché

349,-

0,75

Dornfelder, pozdní sběr, suché

349,-

Víno hutné granátové barvy s černými odlesky.Ve vůni i chuti se primárně objevují tóny připomínající černý rybíz
podepřené elegantní kořenitostí doprovázené jemnými taniny díky zrání na barikovém sudu. Víno je plné a bude
skvělým partnerem pro hutnější úpravy tmavých pečených mas nebo zvěřiny či variace dobře zralých sýrů.
Víno vysoké granátové barvy s černými odlesky. Ve vůni i chuti se primárně objevují tóny připomínající peckoviny
a ostružinu podepřené jemnou tříslovinou a delikátní kořenitostí. Víno je harmonické, dobře pitelné. Bude
důstojným partnerem pro lehčí úpravy tmavých mas či variace dobře zralých sýrů.
Víno vyšší granátové barvy s cihlovými odlesky. Ve vůni i chuti se primárně objevují tóny připomínající sušené
brusinky a třešně podepřené jemným tříslem. Víno je harmonické, svěží. Bude důstojným partnerem pro různé
úpravy tmavých pečených mas. Pro servis doporučujeme teplotu kolem 15 0C.
Víno velmi vysoké granátovočerné barvy. Ve vůni i chuti se primárně objevují tóny připomínající sušené ovoce,
podepřené naležením na sudu, doprovázené sametovým tříslem. Víno je harmonické a elegantní. Bude
důstojným partnerem pro různé úpravy tmavých pečených mas či vybraných plísňových sýrů. Pro servis
doporučujeme teplotu kolem 15 0C.

n Italská vína červená
0,75

Cabernet Saugvignon – Doc Montello e Colli Asolani

195,-

0,75

Cabernet – Doc Piave

195,-

0,75

Merlot – Doc Montello a Colli Asolani

195,-

Vyrobeno z vybraných hroznů v území Montello. Má rubínovou barvu, s granátovými odlesky, je tp suché a sametové
víno. Vůně typická višeň, kytice. Ideální k pokrmům z masa. Podáváme při teplotě do 18°C. Původ: svahy Montello
a Colli Asolani. Vinifikace: klasické červené. Alkohol: 12,5 % Vol. Kyselost: 5 g/l.

Vyrobeno z hroznů v údolí Hilly. Je rudě červené, hraničí s granátovými odlesky, typické vůně, plné a harmonické
chuťi. Ideální k masu. Podáváme při teplotě do 18°C. Původ: Montebelluna. Vinifikace: klasické červené. Alkohol:
12,5 % Vol. Kyselost: 5 g/l.

Rudě červené víno. Vůně  náznak ostružin. Ideální doplněk k pokrmům z masa a ryb. Podáváme při teplotě
do 18°C. Původ: Svahy Montello a Colli Asolani. Vinifikace: klasické červené. Alkohol: 12,5 % Vol. Kyselost: 5 g/l.

n PORTSKÉ VÍNO
0,04

Porto Solene Ruby

30,-

n SEKTY	
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Bohemia Demi nealko
Bohemia Demi Sekt, rosé
Bohemia Sekt brut, rosé
Prosecco Frizzante „Tappo Raso“
Prosecco Spumante Extradry
Asolo Prosecco Fermo D.O.C.G.

219,-
219,-
249,195,279,349,-

