


Coca-Cola 330 ml     35,–
Sprite 330 ml      35,–
Cappy pomeranč, jablko, hruška 250 ml 35,–
Fritz-kola 330 ml     65,–
Kinley Tonic 250 ml     35,–
Franklins & Sons Indian 200 ml   55,–
Sicilian Lemon Tonic Fever Tree Tonic 200 ml  55,–
Thomas Henry 200 ml     55,–
Bonaqua sycená, jemně sycená, nesycená 330 ml 25,–
Red Bull 250 ml     60,–
Irn-Bru 330 ml      55,–
Skotský národní nápoj, hned po whisky samozřejmě. Receptura na výrobu je přísně utajována, 
originální postup výroby znají pouze dva lidé.

Karafa s vodou 0,7 l    45,–

Club-Mate 500 ml     65,–
Nakopne tělo i mysl, protáhne tě zkouškovým, nocí před uzávěrkou, super večírkem a dostane tě 
i z ranní kocoviny. Základ limonády je čaj z listů jihoamerického stromu yerba mate, která v listech 
obsahuje hromadu přírodního kofeinu.

Limonády Fentimans 275 ml    80,–
Firma Fentimans vyrábí přírodní bylinné nápoje již více než 100 let. Jejich domácí nápoje se vaří po 
dobu sedmi dnů s využitím časem prověřeného procesu botanického vaření. Výsledkem je vynikající 
nápoj, který chutná jednoduše delikátně.
Rose Lemonade / Curiosity Cola / Cherry Cola / Traditional Ginger Beer

Jarritos 370 ml      65,–
Osvěžující limonády z Mexika, vyrobeny z čerstvého ovoce pěstovaného ve státě Colima s přírodním 
třtinovým cukrem. Různé příchutě, zeptejte se na baru a obsluhy.

Karáskova limonáda 330 ml    55,–
Různé příchutě, zeptejte se na baru nebo obsluhy. Karáskova limonáda je sycený nápoj vycházející 
z více než stoleté historie společnosti Kalabria a z hodnot jejího prvorepublikového majitele Josefa 
Karáska. Zásadou je použití přírodních surovin nejvyšší kvality, osvědčených výrobních postupů 
a místně obvyklých příchutí, v některých případech inovovaných pro 21. století.

Domácí mátový čaj s medem 0,5 l   65,–

Domácí zázvorový čaj s medem a citrónem 0,5 l  65,–
Čaj z Azor (a tedy z Portugalska) je jediný čaj, který se pěstuje v Evropě a čaj z továrna Gorreana je 
poslední „továrna“ na čaj, kde se čaj v Evropě zpracovává.

Orange Pekoe – černý čaj 0,5 l    55,–
Tento černý čaj se vyrábí výhradně z pupenu a prvního listu čajové rostliny. Tyto mladé a jemné listy  
jsou sklízeny pouze na začátku sklizně - na konci března, v dubnu a v květnu. Výsledkem je vysoce 
kvalitní, měděně zabarvený čaj s výraznou chutí a ovocnou vůní. Ideálně se hodí jako odpolední čaj.

Hysson – zelený čaj 0,5 l    55,–
Čaj se vyrábí ze tří nejlepších listů čajovníku (Camellia sinensis), které jsou sklízeny v červenci a srpnu, 
kdy je slunce silnější. Výsledkem je hnědavě zelený čaj s jemnou vůní a intenzivní chutí. Ideální čaj pro 
každou denní dobu.

Filtr       40,–
Espresso      40,–
Cappuccino      50,–

Caffè latte      55,–
Flat White      60,–
Irská káva      95,–

NEALKO

ČAJE

KÁVA

PIVO & CIDER, VÍNO
Čepované a lahvové pivo
Dle aktuální nabídky. Zeptejte se obsluhy!

Svijanský vozka 0,5 l (nealko)   30,–

Birell lahvový 0,5 l     35,–

Tátův sad suchý 330 ml     65,–

Prager Cider 330 ml     55,–

Víno
Dle aktuální nabídky. Zeptejte se obsluhy!





Russian Standard Platinum 40 %  45,– / 20,–

Russian Standard 40 %   35,– / 25,– 

Cryo 40%     45,– / 35,–
Ing. Petr Švec je úšpěšný chemik, podnikatel a zároveň celoživotní milovník a znalec vodky.
Výroba vlastní vodky byla vždy jeho snem. Přes padesát let sbíral na českém trhu ty nejlepší
ingredience, technologie a postupy, aby byl výsledný produkt naprosto čistý, jemný, bez
zbytečných a nežádoucích látek. Ke svým sedmdesátým narozeninám si nadělil vodku, která
splňuje i ty jeho nejnáročnější představy o chuti a kvalitě čirého nápoje.

Pravda 40 %     65,– / 45,–
Vodka je vyráběná v jižním Polsku v oblasti Bielsko-Biała, kde zkušenosti s výrobou vodky sahají až 
do roku 1743. Nad tradiční recepturou dohlíží přísně již šestá generace rodiny Kulaků. Mají zde jedny 
z nejlepších podmínek na výrobu vodky. Karpaty dávají velmi čistou pramenitou vodu, žito se šetrně 
sklízí a neošetřuje se jakýmkoliv způsobem, což dává vodce přírodní, měkkou a jemnou chuť.

Beluga 40 %     85,– / 65,–
Beluga je mistrovské dílo ve výrobě vodky. Velké množství ruční práce a pečlivé zpracování
každého prvku, společně s velmi složitým procesem výroby, který trvá až tři měsíce, z ní činí jednu
z nejjemnějších vodek na trhu.

Nikka Coffey Vodka 40 %   125,– / 65,–
Nikka Coffey Vodka se vyrábí na Coffeyho kolonovém destilačním zařízení, na kterém  
se destilují typické obilné whisky Nikka. Pro výrobu vodky jsou blendovány vybrané destiláty 
z kukuřice a ječmene, které jsou následně pečlivě filtrovány přes březové uhlí. Nikka představuje 
nejčistší vodku dokonalé plnosti, kterou Coffeyho kolona destilátům propůjčuje.

Bartida Tuzemák 37,5 %   35,– / 25,–
Božkov Republica 38 %   40,– / 25,–
Captain Morgan Spiced 35 %   45,– / 30,–

Širší výběr najdete ve zvláštním lístku věnovaném skotské whisky a rumům.

* Ceny jsou uváděny za 0,04 l / 0,02 l

VODKA

RUM/TUZEMÁK WHISKY/ WHISKEY 
A BOURBON

GINY
Dynybyl 37,5 %    35,– / 20,–

Bombay Sapphire Gin 40 %   45,– / 25,–
Dnes již tradiční a legendární britský gin, vyráběný v destilérce v Laverstoke Mill. V receptuře se 
skrývá deset ingrediencí, jako klasické plody jalovce, či mandle nebo citronová kůra, které jsou 
nakonec smíchány v čisté vodě velšského jezera Lake Vyrnwy. Výsledný produkt je následně stáčen 
do klasických hranatých modrých lahví

OMG 45 %     85,– / 50,–
OMG - Oh My Gin. První poctivý a z bylinek vydestilovaný gin v České republice. Mezi hlavní složky patří 
speciální druh afrického pepře Grains of Paradise, levandule z Provence, česká meduňka a lípa srdčitá.

The Botanist 46 %    95,– / 50,–
Je vynikající a mistrovsky vytříbený gin destilovaný v destilérce Bruichladdich. Botanici z ostrova 
Islay provádějí ruční sběr 22 bylin, které hledají na kopcích, pobřeží a v bažinách tohoto úrodného 
ostrova a poté je pečlivě suší, aby byly připraveny k destilaci a obohatily tento unikátní gin.

Monkey 47 40 %    185,– / 95,–
Jde o fantastický gin, který je složený z bobulí a kořenů rostoucích ve Schwarzwaldském pohoří 
a koření pocházejícího z dálné Indie. Vedle tradičního jalovce v chuti poznáte kubébu, kasii, jasmín, 
levanduli, angeliku nebo pomelo. Recept obsahuje celkem 47 bylin, koření, květů a plodů, což z něj 
dělá naprostý unikát mezi všemi dostupnými giny.

Jack Daniel‘s 40 %    55,– / 30,–
Jack Daniel‘s Honey 35 %   55,– / 30,–
Jack Daniel‘s Fire 35 %    55,– / 25,–
Bushmills 40 %     45,– / 20,–





COGNAC A BRANDY
Metaxa 12* 40 %        85,– / 45,–
Obsahuje vzácné vinné destiláty, pomalu zrající v sudech z francouzského limousinského dubu
a vynikající muškátová vína výhradně z egejského ostrova Samos.
Aroma: Živé, koncentrované a aromatické
Chuť: Sušené květiny a střídavě se objevující vybrané výrazné aromatické byliny; káva, karamel  
a čokoláda v kombinaci se sušenou švestkou a pomerančovou kůrou, chuť je svěží a sametová,
krásně vyvážená, s tóny ovoce v medu (fíky a sušené švestky), lékořice
Závěr: Pražený dub s dlouhým, uspokojujícím dozníváním a trochou koření a pomerančové kůry,
která ve finále přidává na intenzitě

Metaxa Private Reserve 25th Anniv. 40 % 220,– / 115,–
Při výrobě této jedinečné lihoviny si Metaxa master Constantinos Raptis vybírá muškátová vína,
která dozrála nejlépe a míchá je se znamenitými vinnými destiláty, jež trpělivě zrály v dubových
sudech ve sklepích Metaxa.
Aroma: Sušené květy s dubovými tóny, tóny starého medu, hořké citrusové kůry, čokolády a kávy,
směsi sladkého koření a hruškového kompotu
Chuť: Komplexní, teplá a bohatá, jemný dub, sušené fíky, rozinky, tabák, pomerančová kůra
Závěr: Dlouhá dochuť sušeného ovoce (fíky, švestky), kouřová s dlouhým aromatickým dozníváním

Metaxa Angels’ Treasure 41 %  490,– / 250,–
Metaxa Angels’ Treasure se vyrábí z jemných destilátů, které zrály po desetiletí v malých sudech 
z limousinských dubů, jejichž dřevo se vyznačuje vysokou prostupností odpařované vody. Tyto zralé 
destiláty jsou následně míchány s vybranými muškátovými víny z ostrova Samos a vzniklá směs se 
nechává dále zrát ve velkých dubových sudech, kde odpařování pokračuje, i když s menší intenzitou.

Rémy Martin 1738 Accord Royal 40 % 170,– / 90,–
Koňak 1738 Accord Royal představuje pravou kvalitu legendární směsi Rémy Martin, která již od roku 
1724 zajišťuje domu Rémy Martin celosvětový úspěch. Francouzský král Ludvík XV. udělil v roce 1738 
Rémymu Martinovi velmi vzácné privilegium, a to vysázet nové vinice v době, kdy to bylo v celé 
Francii přísně zakázané. Francouzský vládce byl natolik okouzlen kvalitou a sofistikovaností těchto 
koňaků, že udělil Rémymu Martinovi toto královské svolení pouhých 14 let poté, co vinice začala 
produkovat koňak.
Barva: Světle zlatá
Aroma: Štědré, ovocné tóny švestky a fíkové marmelády, které jsou harmonizovány intenzivními
tóny dubu, karamelu a opékaného chleba
Chuť: Lahodná kombinace mléčných bonbónů, pečeného koření a náznaku hořké čokolády,  
které jsou vyvážené v plné chuti s krémovým dozvukem

Rémy Martin XO Excellence Festive 40 % 440,– / 230,–
Ve vůni i chuti se projevuje relativně dlouhé zrání v pečlivě vybíraných sudech z limousinského
dubu. Je to koňak velkého a zároveň přístupného zážitku, kde každá láhev má své výrobní číslo.
Což znamená, že každá láhev je originál.
Barva: Světle zlatá
Aroma: Ve vůni i chuti, která doznívá déle než 15 minut, se projevuje relativně dlouhé zrání v pečlivě 
vybíraných sudech z limousinského dubu. Jemná vůně jasmínu a kosatce, zralé fíky, kandovaný 
pomeranč a šťavnaté švestky, v pozadí čerstvě mletá skořice a čerstvě upečené briošky
Chuť: Bohatá a sametově hebká

Slivovice 50 %    55,– / 30,–
Hruškovice 50 %   55,– / 30,–
Calvados čistý     55,– / 30,–
Calvados bylinný    55,– / 30,–
Carl Calvados – Ručně sbíraná jablka z bio sadů Romany Bartschové. Ve variantě jak čisté,  
tak s přidanými bylinkami.

Bartida Hruškovice 43 %   55,– / 30,–
Bartida Slivovice 47 %    55,– / 30,–

PÁLENKY/SUDLIČKA BARTIDA

TEQUILA
1800 Tequila Reserva Blanco 38 % 85,– / 45,–

1800 Tequila Reserva Reposado 38 % 105,– / 55,–
Padre Azul Tequila Padre Azul splňuje všechny podmínky pro výrobu pravé tequily vyrobené ze 
100% odrůdy modré agáve – azul, které stanovuje regulační orgán pro tequilu CRT. Její jedinečnost, 
kromě použití prvotřídních surovin, spočívá ve velmi dlouhém pečení srdcí agáve – tzv. „piñas“ 
a následné destilaci při relativně nízké teplotě, což vytváří elegantně jemný chuťový závěr. Tequila 
Padre Azul Reposado zraje minimálně 8 měsíců ve francouzských dubových sudech.

Padre Azul Blanco 38 %   280,– / 145,–
Barva: krištálově čirá
Vůně: stopy pečené agáve s tóny citrusového a tropického ovoce a jemným dokončením máty
Chuť: krémová a intenzivní s velmi dlouhým závěrem

Padre Azul Reposado 38 %   315,– / 160,–
Barva: zlatavě žlutá
Vůně: stopy pečené agáve s tóny kompotovaného ovoce a jemným zakončením dubového dřeva
Chuť: krémová a plná nasládlá chuť s velmi dlouhým závěrem

Padre Azul Anejo 38 %    380,– / 195,– 
Barva: jantarově hnědá
Vůně: znatelná přítomnost dubu, tóny pražené kávy, karamelu a pečených ořechů společně  
se stopou sladkého sušeného ovoce
Chuť: unikátní, jemně nasládlá a dlouhotrvající





ABSINTH
Bairnsfather Absinth 55 %  60,– / 35,–
Bairnsfather Bitter 55 %   70,– / 40,–

Absinthe St. Antoine 70 %   95,– / 50,–
Základ tvoří velejemný obilný líh, ve kterém se po přesně stanovenou dobu macerují vybrané byliny 
a koření. Po maceraci dochází k destilaci, ze které vznikne čirý destilát. Do takto vzniklého destilátu se přidá 
další díl bylin, které dodají absintu specifickou barvu a ještě více umocní již tak mocné aroma a chuť.

Mead Base 65 %    125,– / 65,–
Mead Base je postavený na zcela originální bázi. Namísto tradičního obilného lihu či vínovice je 
jako základ pro maceraci bylin využili destilát z medoviny. Jedinečné aroma sladkého medu ve 
spojení s hořkým pelyňkem pravým, anýzem, fenyklem, yzopem a pelyňkem pontským vytvořilo tak 
charakteristický produkt, který nemá chuťovou a aromatickou konkurenci.

Justifiée & Ancienne 65 %  245,– / 125,–
Absinth, který zmate vaše chuťové buňky a přesune vaši mysl do doby Belle Époque! Justifiée 
& Ancienne (čti jako žystifié e ansian, v překladu Oprávněná a Starobylá) je vyroben z nejlepšího 
vinného destilátu a unikátních bylin, stařený v sudu z francouzského dubu pro dokonalý požitek,
připomínající konzumaci 100 let starého nápoje. Pokud byste v životě měli ochutnat pouze jeden 
absinth, tak by to měl být tento. Ideální ředění je 1:2, tedy jeden díl absintu a max. 2 díly vody.

Legendární, tajuplný a hříšný nápoj bohémů, umělců a barových povalečů...

Tvrdý alkoholický nápoj, jenž se vyrábí z tzv. svaté trojice – pelyňku, anýzu a fenyklu. Pro dochucení 
se často využívají další bylinky, např. yzop lékařský, meduňka lékařská nebo badyán. Absinth má 
přírodní zelenou barvu, ale může být taktéž bezbarvý.

Ve světě je rozšířeno několik způsobů, jak se absinth pije. Těmi částmi jednotlivých postupů, které 
vzbuzují největší pozornost, jsou metody míchání absinthu s vodou, což má za následek změnu jeho 
barvy. Nejen Francouzi tento proces označují slovem loucher nebo louche, což doslova znamená kalit 
se, kalný. Pokud se smíchá pravý absinth s vodou, mělo by dojít k jeho pozvolnému zakalení a změně 
barvy – ze smaragdově zelené na mléčnou. Změna barvy má svou podstatu v silicových složkách, jež 
se ve vodě začnou srážet a odlučovat se od alkoholové složky. Součástí metod ředění absinthu vodou 
je nalití vody do skleničky s absinthem přes kostku cukru na lžičce, což má za následek rozpuštění 
cukru a zjemnění chuti nápoje; tento způsob konzumace je velmi rozšířen po celém světě.

Ředění absinthu vodou by mělo být v poměru 3:1 až 6:1. Doporučení se liší v závislosti  
na konzumované značce.

Lechita 17 %     55,– / 30,– 
Likér na bázi tříletého rumu z Panamy, tmavé panamské čokolády a smetany. 

Hustopečská Mandlovice čirá 38 %   55,– / 30,–
Hustopečská mandlovice, vyrobená podle receptury bývalého správce hustopečských 
mandloňových sadů. Ta jediná pravá.

Hustopečská Mandlovice kávová 25 % 55,– / 30,–
Lahodný likér Hustopečská kávová mandle je připraven z výběrové pražené kávy, spojené 
s nenapodobitelnou chutí hustopečských mandlí. Vybraný druh brazilské kávy je upraven 
speciálním postupem. Destilací předem připravené směsi získává Hustopečská kávová mandle 
originální chuť a jemnost.

Hustopečská Mandlovice višňová 33 %   55,– / 30,–
Vyzrálé višně, pocházející z prosluněných jihomoravských višňových sadů, dodávají
hustopečskému likéru poctivou chuť jižní Moravy.

Becherovka 38 %    35,– / 20,–

Altfernet 40 %     35,– / 20,–

Jägermeister    45,– / 25,–

Sudličkova Ořechovka 30 %   45,– / 25,–

Sudličkova Kmínka 35 %   45,– / 25,–

LIKÉRY

Cyrilovy brambůrky 100 g    35,–
solené, hořčicové, česnekové

Bertyčky sýrové, brynzové 90 g   25,–

Kešu 60 g      55,–

POCHUTINY






