VÍNO
WINE
WEIN
Rozlévané nebo láhev ● By the glass or bottle ● Glas oder Flasche
(0,1 l / 0,75 l)
Bílé ● White ● Weis
29 Kč / 210 Kč

Růžové ● Rosé
29 Kč / 210 Kč

Červené ● Red ● Rot
29 Kč / 210 Kč

Sekt ● Sparkling wine
35 Kč

Jakostní víno s přívlastkem
(0,1 l / 0,75 l)
Bílé ● White ● Weis
Ryzlink vlašský 2014 kabinet
Vinařství Horák – suché
Víno světlejší zelenkavé barvy, vůně zaujme svou svěžestí a mladostí, můžeme cítit ovocné a
citrusové tóny. Chuť je suchá, lehce minerální s pikantní kyselinkou v závěru.

35 Kč / 260 Kč
Ryzlink vlašský 2013 pozdní sběr
Vinařství ZD Sedlec – suché
Ve vůni se objevují bylinné až květnaté tóny, chuť´ je svěží, ryzlinková, hodně minerální, zakončená
typickou kyselinkou.

40 Kč / 280 Kč
Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr
Vinařství Moravčík – suché
Ryzlink rýnský je mohutné a tělnaté víno s vůní lipového květu a zavařených meruněk. Vůně
meruňky se výrazně prolíná do chuti zakončené minerálními tóny s příjemnou kyselinkou. Na patře
je velmi atraktivní, chuť je výrazná a příjemně svěží.

40 Kč / 290 Kč

Veltlínské zelené, pozdní sběr 2015
Vinařství Vladimír Tetur – suché
Barva je čistá, zelenožlutá. V chuti je svěží aroma s ovocnými tóny a příjemnou kyselinkou. Středně
plné a osvěžující zakončení.

40 Kč / 300 Kč
Veltlínské zelené 2014 jakostní
Vinařství Kolby – suché
Vůně čistá, odrůdová, jemné aroma čerstvého pepře, v chuti kořenité a jemně minerální, s velmi
příjemnou dochutí.

50 Kč / 350 Kč
Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2015, Levá klentnická
Vinařství Volařík – 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.

55 Kč / 390 Kč
Gewürztraminer, pozdní sběr 2015, Pod Slunným vrchem
Vinařství Volařík – suché
Krásné kořenité víno s decentní aromatikou po červené čajové růži s kombinací levandulových
květů. Chuť je středně plná s příjemnou perzistencí, zakončená svěží kyselinkou.

60 Kč / 440 Kč
Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr
Vinařství Kolby – suché
Barva vína je světlezlatá, ve vůni najdeme citrusy, nejvýrazněji grep, lehký medový podtón. V chuti
osvěží pikantní kyselinka a pomelo.

60 Kč / 450 Kč
Riesling Varidor 2015 – Německo
Vinařství Carl Loewen, Mosel – suché
Vinice s nízkým výnosem, hrozny jsou šetrně lisované. Kvašení probíhá bez přidání ušlechtilých
kvasinek. Toto vše dává tomuto vínu intenzivní vůni a chuť.

80 Kč / 600 Kč

Pinot Gris Grand Cru Rosacker 2013 - Francie
Vinařství Sipp – Mack, Alsace – suché
Pinot Gris (Rulandské šedé), který v sobě kombinuje snad vše pozitivní, co může tato odrůda
nabídnout. Výrazná kořenitá vůně s minerálním charakterem plynule přechází do mohutné
expresivní chuti. V ústech cítíme až tóny toastu a grilovaných mandlí. Velmi hladké víno s krásným,
ovocným a příjemnou kyselinkou prodlouženým závěrem.

135 Kč / 990 Kč
Sylvánské zelené 2014 pozdní sběr
Vinařství Pod Martinkou – polosuché
Kvalitní ročníky dělají toto víno zajímavé, příjemně kořenité s projevem vůní a aromat lychee,
přezrálého manga, banánu a žlutého melounu. V chuti najdete tóny po lesním medu a čerstvě
posečené trávě, které jsou známkou kvality a ideální lahvové vyzrálosti. Chuť obsahuje jemnou a
nevtíravou kyselinku, dodávající vínu vyváženou chuť.

45 Kč / 350 Kč
Rulandské šedé 2015 pozdní sběr
Malé vinařství z Velkých Němčic – 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
Ryzlink vlašský 2015 pozdní sběr, Ořechová Hora
Vinařství Vican – polosuché
Víno slámově žluté barvy s velmi harmonickou vůní zralých kdoulí a medu, které pochází z jedné z
nejlepších tratí Ořechová v obci Březí. Chuť je plná s tóny sušeného ananasu a pomerančové kůry.
Víno zrálo v akátovém sudu.

55 Kč / 390 Kč
Pálava 2013 pozdní sběr
Vinařství ZD Sedlec – polosuché
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

Chardonnay 2015 výběr z hroznů
Vinařství Vican – polosladké
Celá doba zrání vína probíhala v akátové sudu, ve vůni rozeznáme kultivované dřevité aroma ve
spojení se zralým zahradním ovocem, chuť je plná ovocná s jemně nasládlým taninovým
zakončením.

55 Kč / 380 Kč
Tramín červený 2015 výběr z hroznů
Vinařství Vladimír Tetur – polosladké
Má zlatožlutou barvu a příjemnou vůni s aroma fialek a růží. Chuť je plná a kořenitá, v závěru
výrazné medové tóny.

65 Kč / 460 Kč
Růžové ● Rosé
Rulandské modré rosé 2015 výběr z hroznů
Malé vinařství z Velkých Němčic – polosladké
Víno nádherné aromatiky jahodového džemu překvapí velkou plností a šťavnatostí zrajících malin.

50 Kč / 350 Kč
Červené ● Red ● Rot
Modrý portugal 2012 pozdní sběr
Vinařství Horák – 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
Cabernet Sauvignon 2013 pozdní sběr
Vinařství Novák – suché
Víno rubínové barvy, v jehož chuti dominuje drobné červené zahradní ovoce, chuť je plná se
středně dlouhou dochutí.

40 Kč / 300 Kč

Cabernet Sauvignon 2013 pozdní sběr
Vinařství ZD Sedlec – 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 dochutí.

50 Kč / 370 Kč
Rulandské modré 2013 barriqué
výběr z hroznů
Vinařství Marcel Lanžhotský – suché
Víno cihlové barvy, v jehož chuti převládájí kompotované jahody, vůně je daná dlouhým ležením
vína v barikovém sudu

60 Kč / 430 Kč
Dornfelder 2015 pozdní sběr
Vinařství Horák – suché
Barva je temná, inkoustově tmavá. Vůně je intenzivní, komplexní s ovocnými tóny. Postupně se
objevují sušené trnky, povidla, přezrálé černé třešně a višně. V chuti je víno suché, lahodné a
kulaté. Ve šťavnaté dochuti dominují příjemné třísloviny v kombinaci s kompotovou šťávou a
marmeládou.

60 Kč / 440 Kč
Modrý portugal 2012 výběr z hroznů
Vinařství Kolby – suché
Vůně sametová, ovocná s tony přezrálých třešní a višní. V chuti příjemná jemná tříslovina s tony
čokolády a ovoce. Víno nebylo v průběhu výroby a lahvování filtrováno.

60 Kč / 450 Kč
Merlot 2014 – Itálie
Vinařství Angoris - Villa Locatelli – suché
Ovocné, hladké až sametové víno z apelace Isonzo a jeho prohřátých vinic plných oblázků.
Fermentovalo v nerezových tancích a poté zrálo v dubových sudech po dobu 6 měsíců. Rubínově
červené víno s velmi dobrou intenzitou. Víno s mírně pikantní vůní černých třešní, borůvek a
malin. Chuť je suchá, středně plná, pikantní a mírně bylinná, hladké a harmonické víno. Velmi
příjemný a dlouhý konec vína.

70 Kč / 500 Kč

Malbec 2014 – Argentina
Vinařství Tapiz – suché
Purpurově červená barva. Vůně červeného ovoce - švestky a třešně. Dubové sudy přispívají
jemnými tóny vanilky a čokolády. Chuť je objemná, ovocná a intenzivní. Vyvážené a trvalé
zakončení.

580 Kč
Blaufränkisch Kalkstein 2015 – Austria
Vinařství Claus Preisinger – suché
Hrozny pro toto víno pocházejí z vinice, kde byly pro výsadbu použity unikátní sazenice révy
získané z nejstarší pravokořenné německé vinice
Maximin Herrenberg (menší výnos - malé kuličky, velký extrakt) a dávají tak výslednému vínu
nezaměnitelný charakter a říznost. Lehký nádech meruněk, grepu a citrusů, příjemné bylinné
tóny, minerální a velmi dlouhá dochuť.

600 Kč
Syrah 2013 – Argentina
Vinařství Lagarde – suché
Syrah vás upoutá výrazným aromatem borůvek, koření, tabáku a kouře. Koncentrované víno s
objemnou chutí v ústech má krásnou tmavě švestkovou barvu.

stříbrná medaile Festwine 2013
600 Kč

Cru Bourgeois Médoc 2012 – Francie
Vinařství Chateau Saint-Aubin, Bordeaux – suché
Château Saint-Aubin je jedním z mála výrobců v Bordeaux, kteří používají mimo nejrozšiřenějších
odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot i tradiční révu, která se v Bordeaux vyskytuje v menším
množství (Cabernet frank, Petit Verdot a Carmenere). To znamená, že vína získávají větší hloubku
a kořenitost. Jak je obecně typické pro vína Médoc AOC, herbální a tóny s výraznou ovocnou chutí.
Víno Vás zaujme svou kořenitostí , vůní třešní, černého rybízu, mandlí doplněné náznakem
barikového sudu. Šťavnaté plné víno s jemnými tóny lesních plodů.

800 Kč
Cuvee 2012 pozdní sběr
Vinařství Horák – 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 500 litrovém 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.

1300 Kč

Dezertní ● Dessert ● Dessertwein
Tramín červený – archivní 1999 výběr z bobulí Sedlecká vína sladké (0,1 l /
0,375 l)
140 Kč / 550 Kč
Sauternes - Château Haut-Claverie 2005 (0,1 l / 0,375L)
Vína ze Sauternes jsou vyhlášené 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.

170 Kč / 620 Kč

LIHOVINY
LIQUOR
SPIRITUOSEN
Vodka (4 cl)
Stolichnaya – 40 Kč
Stolichnaya neboli Stoličnaja je klasická ruská vodka. Patří k těm nejlepším ruským vodkách
vybraná z celé řady tuzemských výrobků. Její příznivci ji nazývají zkráceně Stoli. Je vyráběna
tradičním způsobem a spojuje v sobě vytříbenost a komplexnost s výrazností a příchutí - přesně tak,
jak by to u správné vodky mělo být.

Gin (4 cl)
Bombay Sapphire – 50 Kč
Bombay Sapphire je oblíbeným ginem po celém světě a mnoho příznivců si našel také v České
republice. Světlo světa spatřil již v roce 1761 a dodnes je pro jeho výrobu používána stále stejná
receptura.

Tequila (4 cl)
Olmeca Blanco – 50 Kč
Je vyrobená z modré agáve procesem, který podtrhuje její výjimečnou čistotu. Chutná nejlépe čistá
s citronem a solí. Je také ideální pro přípravu oblíbených long drinků a koktejlů, např. Tequily
Sunrise nebo Margarity.

Patron Anejo – 120 Kč
Jedinečně stařená tequila zrající dvanáct měsíců v dubových sudech. Po napití doušku této tequily
se Vám doslova na jazyku rozehraje koncert plný elegantních, bohatých a mimořádných chutí.

Pálenky ● Schnaps (4 cl)
Jelínek Moravská – Slivovice – 40 Kč
Slivovice R. Jelínek je klasický destilát ze švestek pocházející z Valašska, kde se pálí již od poloviny
18. století. Tato slivovice je vyráběna trojstupňovou destilací vyzrálého švestkového kvasu. Ve vůni
slivovice R. Jelínek je cítit nasládlé aroma pecek, to ovšem nepřekrývá její ovocný charakter.

Jelínek Moravská – Hruškovice – 40 Kč
Ve vůni hruškovice R. Jelínek je cítit nasládlé aroma hrušek, její ovocný charakter si vás podmaní.

Tuzemské ● Domestic (4 cl)
Becherovka – 40 Kč
Fernet – 30 Kč
Božkov Tuzemský – 30 Kč
Ostatní (4 cl)
Jägermeister – 50 Kč

PIVO
BEER
BIER
Pilsner Urquell (točené)
0,3 l – 25 Kč
0,5 l – 35 Kč

Klášter 11° (točené)
0,3 l – 19 Kč
0,5 l – 28 Kč

Radler 0,5 l – 30 Kč
Birell nealkoholické pivo (láhev)
světlé / polotmavé
0,5 l – 30 Kč

Brandy, Cognac (4 cl)
Courvoisier VS – 70 Kč
COURVOISIER V. S. je vynikající koňak charakteristické ovocné chutě. Buket nabízí dozrálé ovoce
a jarní květy. Bohatá vůně umocňující rovnováhu mezi dubem a rázem mladého koňaku. Závěr
poměrně krátký, ale značně intenzivní.

Courvoisier XO – 210 Kč
COURVOISIER XO je jantarově vybarveným koňakem, disponujícím intenzivním aroma a
voňavým buketem s náznaky meruněk, hrušek, pomeranče a čokolády s vanilkou. Vyznačuje se
sametovou strukturou, s velmi dlouhým a vyvíjejícím se zakončením. Bez povšimnutí nezůstane ani
jeho specifická kořeněnost.

Grand Marnier – 70 Kč
Grand Marnier je výjimečný francouzský likér, který vzniká jedinečným spojením těch nejlepších
koňaků a tropických pomerančů. Chutná skvěle čistý, s ledem nebo v koktejlech.

Whiskey, Bourbon, Scotch (4 cl)
Tullamore Dew – 50 Kč
Tullamore Dew 0,7l 40% je pravá irská whiskey nabízející velmi příjemnou, lehkou až éterickou vůni
s ovocnými a dřevitými tóny. Má barvu světlého medu, na patře drsnější, kromě chuti sladu nabízí
chuť hodně hořké čokolády nebo kakaa. Konec je středně dlouhý s dominantními tóny dřeva a
čokolády.

Jack Daniels – 60 Kč
Jack Daniel’s není bourbon, je to TENNESSEE WHISKEY. Předtím, než je Jack Daniel’s whiskey
umístěna do čerstvě vypálených dubových sudů, aby vyzrála, prokapává pomaličku, kapku po kapce,
tři metry silnou utěsnanou vrstvou dřevěného uhlí, vypáleného z tvrdého dřeva javoru cukrového.
Tento speciální postup propůjčuje Jack Daniel’s Tennessee Whiskey její vzácnou jemnost.

Dalmore 15y – 130 Kč
Dalmore 15y je silná patnáctiletá skotská whisky s bohatou vůní a chutí koření. Právě její dlouholeté
zrání v sudech po sherry typů Matusalem, Apostoles a Amoroso, dodalo této whisky dokonalou
rovnováhu mezi alkoholem, dřevem a zralostí. Dalmore 15y je silná zralá whisky s bohatou vůní a
chutí koření, např. hřebíčku, skořice, zázvoru, a koncentrovaným citrusovým pocitem v ústech
a výrazným kořeněným zakončením.

RUMY
RUM
RON
(0,02 l / 0,04 l)
El Dorado 5 yr
El Dorado rum 5 letý je prémiový rum s výraznou delikátní chutí. Jedná se o mnohostranný stařený
rum, jehož síla a tělo se ukáže jak při konzumaci čistého destilátu nebo na ledu, tak i v míchaných
nápojích. Tento vynikající rum je namíchán z unikátních rumů Guyany zrajících minimálně 5 let v
dubových sudech. Ve vůni dominuje tropické ovoce, chuť je na začátku jiskřivá a postupně se rozvíjí
k ovocné s nádechem praženého kokosu, amerického dubu, s dotekem vanilky a jemně hřejivým
závěrem.

25 Kč / 50 Kč
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 Kc / 60 Kc

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
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.
Své příznivce si našel po celém světě.

30 Kč / 60 Kč
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 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 v sudech po dvacetiletém sladkém
Sherry z nejznámější odrůdy ve Španělsku- Pedro Ximenes. Chuť je extrémně hladká, příjemně
sladká, komplexní a hřejivá. Skvělý digestiv a zajímavá alternativa koňaků nebo jiných typů brandy.

55 Kč / 110 Kč

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 měkkce prolnutý tóny zralého banánu, kandovaného
ovoce a koření se na jazyku rozplývá do hřejivého závěru.

110 Kč / 220 Kč
Zacapa Centenario XO 25 yr Grand Reserva
Domovinou rumů Zacapa Centenatrio je město Zacapa, nacházející se na východu Guatemaly 229
metrů nad mořem. Bylo založeno v roce 1876 jako železniční 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. 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
Degustace šesti vzorků – 420 Kč
(0,02 l)

NEALKOHOLICKÉ
NON-ALCOHOLIC
ALKOHOLFREI
Bonaqua 0,25 l – 25 Kč

Romerquelle 0,75 l – 60 Kč

Karafa vody s citronem a mátou ● Carafe of water with lemon and mint ●
Karaffe Wasser mit Zitrone und Minze
1 l – 40 Kč
Coca-cola, Coca-cola Zero
0,33 l – 35 Kč

Sprite (rozlévané ● Glass ● Glas)
0,3 l – 30 Kč

Kinley 0,25 l
Tonic – 35 Kč
Ginger Ale – 35 Kč

Kofola
0,3 l – 20 Kč
0,5 l – 30 Kč

Rozlévaný džus ● Juice by the Glass ● Saft im Glas 0,20 l
Jablko ● Apple ● Apfel – 30 Kč
Pomeranč ● Orange ● orange – 30 Kč
Jahoda ● Strawberry ● Erdbeere – 30 Kč
Fresh džus ● Fresh juice ● Frischer Saft

0,20 l – 40 Kč

Čerstvý ledový čaj ● Fresh Ice-tea ● Frischer Eistee
Dle nabídky – 35 Kč

TEPLÉ
HOT
HEIßE
Čaj ● Tea ● Tee – 35 Kč
(exluzivní sypané čaje Trentino)
Káva ● Coffee ● Kaffee

Ristretto
Espresso
Espresso Lungo
Espresso Doppio
Macchiato
Latte Macchiato
Cappuccino
Vídeňská káva

– 35 Kč
– 35 Kč
– 35 Kč
– 70 Kč
– 45 Kč
– 50 Kč
– 45 Kč
– 45 Kč

Horká čokoláda ● Hot Chocolate ● Heiße Schokolade – 40 Kč
Horké jablko ● Hot Apple ● Heiße Apfel – 30 Kč
Svařené víno ● Mulled wine ● Glühwein – 50 Kč

