Martini Bianco / Dry / Rosso
40 Kč

Aperitivy
Aperitif
O,1 l

Campari 70 Kč
Crodino 40 Kč

Sezónní výběr vín
„na skleničku“ O,1 l
Šumivé víno
Reguta Prosecco DOC Spumante Extra
Dry, Itálie, suché
45 Kč

Bohemi Sekt Demi sec, polosuché
35 Kč

Bílé víno
Ryzlink vlašský, Malé vinařství
z Velkých Němčic, pozdní sběr 2017,
trať Zátiší–Hilník, suché
45 Kč
Ryzlink rýnský, Vinařství Popice, pozdní
sběr 2018, trať Panenský kopec, suché
45 Kč

Riesling, Vinařství Espenhof, Riesling
2017, Německo – Rheinhessen, suché
50 Kč

Tramín červený, Rodinné vinařství
Bařina Vrbice, pozdní sběr 2018, trať
Záhumenice, suché
40 Kč

Rulandské šedé, Malé vinařství z Velkých
Němčic, pozdní sběr 2015, trať Zece,
polosuché
50 Kč

Pálava, Vinařství ZD Sedlec u Mikulova,
výběr z hroznů 2017, trať Nad Nesytem,
polosladké
55 Kč

Růžové víno
Zweigeltrebe rosé, Rodinné vinařství
Sedlák Velké Bílovice, moravské zemské
víno 2018, polosuché
35 Kč

Červené víno
Modrý portugal, Vinařství Horák Vrbice,
pozdní sběr 2016, trať Úlehle, suché
35 Kč

Dornfelder, Rodinné vinařství
Bařina Vrbice, pozdní sběr 2018, trať
Záhumenice, suché
40 Kč

Šumivé víno
Sparkling wine
Sekt

0,1 l / 0,75 l

Bohemia Sekt demi sec

Bohemia Sekt brut
Toto vysoce ušlechtilé šumivé víno má jemnou a svěží
vůni, harmonickou chuť s příjemně vystupujícími
kyselinkami a jemně dlouhotrvající perlení. Cuveée je

Bohemia Sekt demi sec je symbolem sektu

připraveno z vybraných bílých odrůd, přičemž hlavní

v tuzemsku. Toto symbolické šumivé víno si již

podíl v něm tvoří Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené.

více než 40 let získává milovníky sektů svou
harmonickou jemně polosuchou chutí a svěží
středně plnou květnatou vůní.

35 Kč / 230 Kč

230 Kč

Bohemia Sekt rosé
Pyšní se krásnou, lososově růžovou barvou, svěží,
jemnou ovocnou vůní a nasládlou, polosuchou chutí.
Jeho cuveé je složeno z pečlivě vybíraných modrých
hroznů.

230 Kč

Reguta Prosecco DOC Spumante Extra
Dry, Itálie

Prosecco
0,1 l / 0,75

Nejoblíbenější šumivé víno světa z italské oblasti
Treviso. Kombinuje výraznou kořenitou a ovocnou
vůni, strukturovanou chuť a příjemnou středně
dlouho trvající dochuť. Velmi harmonické a ideální
pro každodenní pití.

45 Kč / 340 Kč

Champagne
0,75 l

Champagne Louis Dousset Assemblage,
Grand cru
Elegantní šampaňské z vinařství rodiny Dousset,
nesoucí všechny znaky vyváženého a chuťově
vytříbeného luxusního šumivého vína.
Vůně se podobá jarní pivoňce, jasmínu a čerstvým
mandlím. Chuť balancuje na pomezí prchavé čerstvosti
a výrazného těla s měkkým šuměním na jazyku.

1690 Kč

Veuve Clicquot Ponsardin Brut
Typické, dokonale vyvážené šampaňské formované
Pinot Noir, doplněné elegancí Chardonnay a ucelené
Pinot Meunier. Svěží symfonie ovocných chutí a vůní
dělá z tohoto šampaňského skvělý aperitiv nebo
elegantního průvodce vybranými jídly.

1990 Kč

Bílé víno
White wine
Ryzlink vlašský

0,1 l / 0,75 l

Malé vinařství z Velkých Němčic, pozdní
sběr 2017, trať Zátiší–Hilník, suché
V aromatice vína nalezneme sadové ovoce, chuť je
kompaktní s projevem drobného ovoce, lučních bylin
a minerálním zakončením.

45 Kč / 350 Kč

Vinařství ZD Sedlec u Mikulova, pozdní sběr
2016, trať Kotel, suché

Vinařství Volařík Mikulov, pozdní sběr
2016, trať Levá klentnická, suché
Nový vlašák „se ve vůni projevuje silným minerálním
podtónem po zkorodovaném železe“, což je pro
vlašáky z mikulovska typické. Chuť je plná s pikantní
kyselinkou s kombinací silného minerálu.

390 Kč

Vican rodinné vinařství Mikulov, pozdní
sběr 2016, trať Pod Mušlovem, polosuché
Víno slámově žluté barvy s velmi harmonickou vůní
zralých kdoulí a medu. Chuť je plná s tóny sušeného

Ve vůni se objevují bylinné až květnaté tóny, chuť

ananasu a pomerančové kůry. Víno zrálo v akátovém

je svěží, ryzlinková, hodně minerální, zakončená

sudu.

typickou kyselinkou.

280 Kč

Vinařství Popice, pozdní sběr 2018, trať
Panenský kopec, suché
Odrůdově typický ryzlink s komplexní šťavnatou chutí.
Stvořeno pro vyznavače ryzlinků.

45 Kč / 350 Kč

Vican rodinné vinařství Mikulov, výběr
z hroznů 2017, botrytis cinerea, trať Pod
Mušlovem, polosuché

390 Kč

Ryzlink rýnský
& Riesling
0,1 l / 0,75 l

Vinařství Carl Löwen, Varidor 2015,
Německo – Mosel, suché
Výjimečný Riesling z nejlepšího vinařství Německa
roku 2018. Výborný ročník, staré klony Rieslingu

Vůně vína je velmi výrazná, botrytická, připomínající

na prudkých kamenitých terasách nad řekou Mosel

tóny medu, přezrálých meruněk a rozkvetlé louky.

a výtečná práce vinaře definuje toto unikátní víno.

V chuti dominují jablka a hrušky s harmonickou
plností kyselinky se zbytkovým cukrem.

430 Kč

Vinařství Espenhof, Riesling 2017,
Německo – Rheinhessen, suché
Ovocný a kořenitý Riesling z vyhlášené německé oblasti
Rheinhessen. Rodinné vinařství s dlouhou tradicí
aktuálně pod taktovkou mladého vinaře Nica produkuje
prudce pitelná a harmonická vína pro každý den.

50 Kč/ 375 Kč

720 Kč

Vinařství Johann Donabaum, Riesling Spitzer
2018 Federspiel, Rakousko – Wachau, suché
Riesling v kategorii Federspiel z prestižní rakouské
oblasti Wachau. Výrazně minerální, citrusový
s dlouhou dochutí. Johann Donabaum patří mezi
nejvyhlášenější vinaře Rakouska. Jeho Riesling
nejlépe definuje přímočarost a čistotu odrůdy.

660 Kč

Grüner Veltliner

0,75 l

Vinařství Bannert, 2018, Rakousko Niederösterreich 2018, suché
Krásný Veltlín se světle zelenou barvou. Ve vůni
vína se příjemně kombinuje kořenitost, sladká
ovocnost a jemná peprnatost. V chuti je víno příjemně
harmonické, svěží a šťavnaté. Dominuje kořenitost
a lehká mineralita.

370 Kč

Vinařství Mezzacorona Castel Firmain, DOC
2018, Itálie – Trentino, Valle dell’Adige, suché

Rulandské šedé
& Pinot Grigio
0,1 l / 0,75 l

Víno se prezentuje světlou slámovou barvou. Má
ovocnou vůni s květinovými tóny heřmánku. Na patře
je víno elegantní, suché s jemnou kyselinkou. Castel
Firmian je významnou dominantou oblasti Trentina
a tyčí se přímo nad vinicemi Piana Rotaliana.

380 Kč

Malé vinařství z Velkých Němčic, pozdní sběr
2015, trať Zece, polosuché
Víno zlatavé barvy v jehož aromatice nalezneme zralé
citrusové ovoce a pečený čaj, chuť je mohutná, ovocitá
s projevy zralého zahradního ovoce.

50 Kč / 370 Kč

Sauvignon Blanc

0,75 l

Rodinné vinařství Mount Riley,
Nový Zéland – Marlborough, 2018, suché
Suchý a svěží Sauvignon z Nového Zélandu, z rodinného
vinařství Mount Riley. Aroma exotického ovoce
a růžového grepu doplňuje ovocně plná a intenzivní chuť
s příjemnou osvěžující kyselinkou na závěr.

560 Kč

Chardonnay
& Chablis

0,75 l

Malé vinařství z Velkých Němčic, pozdní
sběr 2017, trať Stará hora, suché
Odrůdové víno zlatavé barvy, ve vůni převládá
mineralita s dotekem tropického ovoce, chuť je svěží
a křupavá.

370 Kč

Vican rodinné vinařství Mikulov, výběr
z hroznů 2015, trať Pod Mušlovem,
polosladké
Celá doba zrání vína probíhala v akátovém sudu, ve
vůni rozeznáme kultivované dřevité aroma ve spojení
se zralým zahradním ovocem, chuť je plná ovocná
s jemně nasládlým taninovým zakončením.

380 Kč

Domaine Chevallier, Chablis Cuvée prestige
2017, Francie – Chablis (Burgundsko), suché
Odborníci říkají, že nejlepší a nejcharakternější vína
z odrůdy Chardonnay vznikají ve francouzském
regionu Chablis. Vína s výraznou mineralitou
pocházející ze starých vinic rodiny Chevallier jsou toho
naprostým důkazem. Jemná práce vinaře s ušlechtilým
dubovým sudem podtrhuje komplexnost a plnost vína.

720 Kč

Rodinné vinařství Bařina Vrbice, pozdní sběr
2018, trať Záhumenice, suché

Tramín červený
0,1 l / 0,75 l

Víno zlatožluté barvy, lehce květinová vůně s tóny
čajových růží. Chuť je plná, nasládlá a kořenitá,
zakončena lehkou kyselinkou.

40 Kč / 290 Kč

Pálava

0,1 l / 0,75 l

Vinařství ZD Sedlec u Mikulova, výběr
z hroznů 2017, trať Nad Nesytem, polosladké
Víno zlatavé barvy, v jehož buketu dominují květnaté
tóny růží a čerstvě usušeného hřebíčku. Chuť je
středně plná s projevy hroznového moštu a přezrálého
zahradního ovoce.

55 Kč / 395 Kč

Růžové víno
Rosé wine

Zweigeltrebe rosé

0,1 l / 0,75 l

Rodinné vinařství Sedlák Velké Bílovice,
moravské zemské víno 2018, polosuché
Víno má až lososově růžovou barvu. Elegantní
a ovocná vůně s aroma čerstvých jahod a třešní,
doplněná jemnými tóny jogurtu. Lehká a svěží chuť
příjemně navazuje na vůni – opět patrné doteky
jahod. Polosuché růžové víno, které v teplých dnech
příjemně osvěží.

35 Kč / 260 Kč

Malé vinařství z Velkých Němčic, výběr
z hroznů 2015, trať Výsluní, polosladké
Víno nádherné aromatiky jahodového džemu
překvapí velkou plností a šťavnatostí zrajících malin.

350 Kč

Rulandské modré
rosé
0,75 l

Červené víno
Red wine
Modrý portugal
0,1 l / 0,75 l

Vinařství Horák Vrbice, pozdní sběr 2017,
trať Úlehle, suché
Víno má lákavou, jiskrnou, lehce nafialovělou barvu
střední hloubky. V příjemné vůni v první fázi zaujmou
čisté ovocné tóny, postupně přecházející do třešní,
švestek a lesního ovoce. Chuť je hebká, ovocito
‑smetanová s lahodnou tříslovinou v závěru.

35 Kč / 260 Kč

Frankovka
0,75 l

Vican rodinné vinařství Mikulov, pozdní sběr
2017, trať Pod Mušlovem, suché
Purpurově červená barva, vyzrálé ovocné aroma
s příjemným nádechem dřeva. Chuť je plná červeného
zahradního ovoce, doplněná jemnou kyselinkou.

Dornfelder

395 Kč

0,1 l / 0,75 l

Rodinné vinařství Bařina Vrbice, pozdní
sběr 2018, trať Záhumenice, suché
Intezivní tmavě granátová barva s fialovými odlesky.
Víno s nezaměnitelnou osobitou vůní, připomínající
tmavé lesní ovoce a třešně. V chuti krásně vyzrálé
třešňové tóny s nádechem dubového dřeva.

40 Kč / 290 Kč

Pinot Noir
0,75 l

Vinařství Mezi sklepy Čejkovice, výběr
z hroznů 2015 barrique, trať Odměry, suché
Mladý vinař Richard Pavka z rodinného vinařství Mezi
sklepy a jeho jedinečný Pinot Noir 2015. Ze staré vinice,
ve špičkovém francouzském sudu barrique, limitovaná
šarže 300 lahví. Krásná ukázka královské odrůdy Pinot
Noir, kterou ve své době u nás nejvíce zpropagoval
a nechal vysázet už císař Karel IV. Hladké víno plné
zralého ovoce, měkkých tříslovin a úžasně ovocné
dochuti.

630 Kč

Cabernet Sauvignon

0,75 l

Vinařství Novák Bořetice, pozdní sběr 2013,
trať Čtvrtě, suché
Víno rubínové barvy, v jehož chuti dominuje drobné
červené zahradní ovoce, chuť je plná se středně
dlouhou dochutí.

300 Kč

Vinařství ZD Sedlec u Mikulova, pozdní
sběr 2016, trať Kotel, suché
Víno višňové barvy, jehož vůni dominují tóny
švestkových povidel a zralé červené papriky. V chuti
hledejme projevy drobného bobulového ovoce,
vyváženou kyselinku a ušlechtilé tříslo v dochuti.

370 Kč

Vinařství Horák Vrbice, Cuvée pozdní sběr
2012, trať Úlehle, suché
Dostává se Vám do rukou jedna z 666 lahví této
velmi malé série. Cuvée vzniklo kupáží: Cabernet
Sauvignon (60%), Dornfelder (40%). Víno zrálo
32 měsíců v 500litrovém francouzském dubovém sudu
MERCIER. Ve sklence vás upoutá tmavá, sytá rubínová
až inkoustová barva, vytvářející skutečný háv. Nosu
vévodí mnohovrstevnatý buket černého a bobulového
ovoce, zdůrazněný tóny vanilky, černého rybízu,
ostružin a čokolády. V ústech je víno plné, opulentní,
s čitelnou strukturou vyzrálých tříslovin. Závěr je
dlouhý, nevtíravě dubový.

999 Kč

Sangiovese
Nejznámější víno Itálie ze slunného Toskánska
v nejvyšší kvalitě DOCG. Výrazně strukturované
a plné víno s vyváženou ovocností a tříslovinou.
Tenuta di Bibbiano je špičkové vinařství ze

0,75 l

Tenuta di Bibbiano, Chianti clasicco DOCG
2016, Itálie – Toskánsko, suché

samotného centra vinařské oblasti.

650 Kč

Bordeaux
0,75 l

Vinařství Chateau Saint‑Aubin, Cru
Bourgeois Médoc 2012, Francie- Bordeaux,
suché

Château Saint‑Aubin je jedním z mála výrobců
v Bordeaux, kteří používají mimo nejrozšířenějších
odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot i tradiční révu,
která se v Bordeaux vyskytuje v menším množství
(Cabernet Franc, Petit Verdot a Carmenere). Tato
vína získávají větší hloubku a kořenitost, herbální
tóny s výraznou ovocnou chutí. Víno vás zaujme
svou kořenitostí, vůní třešní, černého rybízu, mandlí,
doplněnou náznakem barikového sudu. Šťavnaté plné
víno s jemnými tóny lesních plodů.

800 Kč

Dezertní
Dessert wine

0,375 l

Vinařství Château Haut‑Claverie,
Sauternes 2005, Francie - Bordeaux

Vína ze Sauternes jsou vyhlášená svou elegancí,
jemnou a příjemnou sladkostí, která však postupně
získává na mohutnosti a charakteru. Barva sytě
žlutá, vůně akáciového medu, dotek konfitovaných
meruněk. Vyrovnané a harmonické v chuti. Svěžest,
plnost a komplexnost.

620 Kč

Royal Oporto Tawny
Tawny je celosvětově nejoblíbenějším druhem
portského. Výrobce Royal Oporto nechává tuto Tawny
zrát po dobu 5 let tradičním způsobem a kombinuje
příjemnost své chuti s jemností, dosažené zráním
v dubových sudech.

60 Kč

Portské víno
Port wine
0,05 l

Burmester 10y Tawny
Tradiční portské víno typu Tawny z vybraných
typů keřů a hroznů. Vyvážené svěží víno Burmester
dnes patří mezi světovou špičku v oblasti portského
vína. Barva je sytě cihlově červená, chuť s buketem
vanilky, medu a sušeného ovoce.

110 Kč

Koktejly / Cocktails
Pina Colada 95 Kč
Mojito
čerstvé lístky máty, bílý rum, třtinový cukr, limetky
a perlivá voda

90 Kč

Virgin Mojito – nealkoholické
50 Kč
Cuba Libre
rum, cola, limetka

70 Kč

rum, kokos, ananas

Virgin Colada – nealkoholické
50 Kč
Aperol Spritz
Sekt, soda, Aperol

85 Kč

Caipirinha Brasileira
Cachaca, třtinový cukr, limety

75 Kč

Tequila Sunrise
Tequilla, pomerančový džus, grenadina

85 Kč

Lihoviny / Spirits
Vodka

4 cl

Stolichnaya 40 Kč
Grey Goose Original 90 Kč

Gin
4 cl

Bombay Sapphire 50 Kč
Plymouth Gin 50 Kč
Hendrick’s Gin 70 Kč

Tequila
4 cl

Olmeca Blanco 50 Kč
Patron Anejo 120 Kč

Pálenky & destiláty
Schnaps & spirits

4 cl

R. Jelínek – Slivovice 40 Kč

Fernet Stock 30 Kč

R. Jelínek – Hruškovice 40 Kč

Božkov Rum 30 Kč

Becherovka original 40 Kč

Ostatní
4 cl

Jägermeister 50 Kč

Whisky, Whiskey,
Bourbon

2 cl / 4 cl

Gold Cock 8 Years Old
Glendronach The Hielan 8y 45 Kč / 90 Kč
Ardbeg 10 55 Kč / 110 Kč

Tullamore Dew 25 Kč / 50 Kč
Jack Daniels 30 Kč / 60 Kč
Bulleit Frontier Bourbon 25 Kč / 50 Kč

Nikka From The Barrel 60 Kč / 120 Kč
Dalmore 15y 75 Kč / 150 Kč

Courvoisier VS 70 Kč
Courvoisier XO 210 Kč
Grand Marnier 70 Kč

Cognac, Brandy
4 cl

Rumy / Rum

2 cl / 4 cl

Legendario Elixir 7 yr
Legendární Rum Elixir de Cuba 7 let vyniká svou
jedinečnou chutí. Vyznačuje se svou sladkou vůní
a obzvlášť jantarovou barvou. Chuť je měkká, velmi
příjemná.
Elixir de Cuba se vyrábí od roku 1945, a to
z nejlepších směsí cukrové třtiny zvané Roneros. Při
výrobě byly použity macerované rozinky, které dávají
tomuto rumu delikátní, výjimečnou chuť. Výborný
„rozinkový“ rum.

30 Kč / 60 Kč

Capitan Bucanero Elixir Dominicano
Elegantní rum z Dominikánské Republiky v sobě
snoubí skvělou chuť i vůni. Historie výroby tohoto rumu
sahá až do první poloviny 18. století. Dominikánská
Republika je známá především coby producent
té nejkvalitnější cukrové třtiny a tudíž má skvělé
předpoklady pro výrobu toho nejjemnějšího rumu.
Rum, který je dominikánské Republice národním
nápojem je právem obdivován po celém světě.
Milovníci rumu ho okamžitě poznají pro jeho
hedvábnou lehkost, které je docíleno obzvláště

Don Papa
Don Papa je prémiový rum, který je vyráběn na
ostrově Negros na Filipínách.
Je to rum inspirovaný revolucionářem Dionisem
Magbuelasem, známým rovněž pod přezdívkou Don
Papa, který vedl boj proti španělské nadvládě na

jemným destilačním procesem a následným zráním
v sudech z amerického bílého dubu. Rum Bucanero
je charakteristický především svou tmavou barvou,
sladkou chutí a hutnou konzistencí. Příznivce si našel
po celém světě.

30 Kč / 60 Kč

Filipínách. Šťávy z jedné z nejskvělejších cukrových
třtin na světě jsou fermentovány, destilovány
a následně uloženy do sudů z amerických bílých
dubů ve skladech na úbočí pohoří Mount Kanlaon.
Vybrané rumy jsou následně mistrovsky blendovány
k dokonalosti. Tento rum má výjimečný chuťový
profil s tóny vanilky, medu a kandovaného ovoce.
Don Papa posbíral několik světových cen pro unikátní
design láhve a etikety.

50 Kč / 100 Kč

Diplomatico Reserva Exclusiva 12 Años
Diplomático Reserva Exclusiva je top produktem
značky Diplomático. Tento rum je držitelem řady
mezinárodních ocenění. Diplomático Reserva Exclusiva
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
místního sklepmistra. Vůně je velmi bohatá, příjemná
a uklidňující. Opravdový skvost.

50 Kč / 100 Kč

Dos Maderas 5 + 5 PX
Rum Dos Maderas 5+5 pochází z Karibiku (Guyana
a Barbados), kde zraje v dubových sudech po dobu
pěti let. Poté jsou dubové sudy dopraveny do města
Jerez ve Španělsku, kde zrají další tři roky ve sklepě
Williams & Humbert. Poslední dva roky dozrávají

Zacapa Centenario XO 25 yr Grand Reserva
Domovinou rumů Zacapa Centenatrio je město Zacapa,

v sudech po dvacetiletém sladkém Sherry z nejznámější

nacházející se na východu Guatemaly 229 metrů nad

odrůdy ve Španělsku- Pedro Ximenes. Chuť je extrémně

mořem. Bylo založeno v roce 1876 jako železniční

hladká, příjemně sladká, komplexní a hřejivá. Skvělý
digestiv a zajímavá alternativa koňaků nebo jiných
typů brandy.

55 Kč / 110 Kč

zastávka a velmi brzo se rozrostlo o nové obyvatele,
zejména z řad cestovatelů. První rum Cententario byl
vyroben právě při 100. výročí od založení osady Zacapa.
Zacapa Centenario X.O. má bohaté karamelové
aroma, podpořené praženými ořechy, marcipánem,
pomerančovou slupkou, a vůní dubového dřeva.

Mount Gay 1703 Old Cask Selection
Mount Gay 1703 Old Cask Selection je nenapodobitelný
rum vyrobený z pečlivě vybrané cukrové třtiny
a nedotčené vody Barbadosu. Smíchán výhradně
z nejcennějších ostrovních pokladů se stává
okázalým mistrovským dílem, nektarem vytvořeným
nejzkušenějším výrobcem rumu na světě. Hluboký
a bohatý buket dubu a karamelek měkce prolnutý tóny
zralého banánu, kandovaného ovoce a koření se na

Chuť je sladká, ovocná se stopami po hřebíčku, skořici,
vanilce a čokoládě umocněná dlouhým zráním v sudech
po koňaku. Zraje metodou Solera, obsahuje tedy směs
rumů ve stáří od 6 do 25 let. Ve finální fázi zraje ve
francouzských dubových sudech po koňaku. Výsledkem
je dokonalá kombinace sladkosti, koření a ovoce.
Zacapa X.O. je bez nadsázky jedním z nejlepších rumů
na trhu, což z něj dělá ideálního partnera pro jakýkoliv
večer. Láhev je číslována a uložena v luxusní kazetě.

145 Kč / 290 Kč

jazyku rozplývá do hřejivého závěru.

110 Kč / 220 Kč

Degustace vybraných
rumů
Rum tasting
selection

2 cl

325 Kč

Legendario Elixir 7 yr
Diplomatico Reserva Exclusiva 12 Años
Dos Maderas 5 + 5 PX
Mount Gay 1703 Old Cask Selection
Capitan Bucanero Elixir Dominicano
Don Papa

Pivo / Beer

Pilsner Urquell (točené draft)
0,3 l – 30 Kč / 0,5 l – 40 Kč
Klášter 11° (točené draft)
0,3 l – 20 Kč / 0,5 l – 30 Kč

Birell nealkoholické pivo (láhev)
Non alcoholic beer
světlé / polotmavé

0,5 l – 30 Kč

Nealkoholické
Non-Alcoholic
Naše originální limonády 0,3 l
s příchutí grepu, višně, maliny, máty, bezinky, černého
rybízu, zázvoru

30 Kč

Bonaqua 0,25 l
25 Kč
Romerquelle 0,75 l
60 Kč
Karafa vody s citronem a mátou 1 l

Carafe of water with lemon and mint
40 Kč

Coca-cola, Coca-cola Zero 0,33 l
35 Kč
Kinley Tonic Bitter Rose 0,25 l
35 Kč
Ginger Ale 0,25 l
35 Kč

Kofola 0,3 l – 20 Kč / 0,5 l – 30 Kč
Rozlévaný džus / Fruit juice by the glass 0,2 l
Jablko / Apple
Pomeranč / Orange
Jahoda / Strawberry
Ananas / pineapple

30 Kč

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy
Fresh fruit and vegetable juices 0,2 l
40 Kč
Čerstvý ledový čaj / Fresh Ice-tea
Dle nabídky

35 Kč

TEPLÉ nápoje
HOT drinks
Čaj / Tea
Exluzivní sypané čaje Trentino
Fine selection of Trentino tea
40 Kč

Čaj z čerstvé máty nebo zázvoru
Fresh mint or ginger tea
45 Kč
Porcované čaje Teapigs
Teapigs selection
40 Kč

Káva / Coffee
Lucaffé
Ristretto 35 Kč

Latte Macchiato 50 Kč

Espresso 35 Kč

Cappuccino 45 Kč

Espresso Lungo 35 Kč
Espresso Doppio 70 Kč
Macchiato 45 Kč

Horká čokoláda
Hot Chocolate
40 Kč

