VINNÁ KARTA

THAYA
Müller Thurgau 2021 , kabinet – suché

0,1l/0,75l

56,-/390,-

Muškát Moravský 2021, bílé pozdní sběr – polosuché

0,1l/0,75l

48,-/330,-

Frankovka rosé kabinet ROSÉ 2021, pozdní sběr – polosuché

0,1l/0,75l

48,-/330,-

0,75l

420,-

Veltlínské červenné rané, bílé – suché

0,1l/0,75l

42,-/290,-

Rýnský ryzlink VOC 2020 – suché

0,1/0,75l

53,-/365,-

Sauvignon VOC, bílé – polosuché

0,1l/0,75l

42,-/290,-

Pálava, bílé – výběr z hroznů sladké

0,1/0,75l

55,-/380,-

Rulandské šedé, bílé – polosladké

0,1/0,75l

55,-/380,-

0,75l

350,-

Zweigeltrebe Premium – pozdní sběr

Vinařství Lahofer

Dornfelder, červené – suché

Vinařství Znovín
Veltlínské zelené, bílé jakostní – suché

275,-

Rulandské bílé, bílé jakostní – suché

275,-

Sauvignon ( Ještěrka zelená ), bílé pozdní sběr – suché

350,-

Rulandské Bílé (Ještěrka zelená ), bílé pozdní sběr – suché

350,-

Vinařství Hagn
„Filius“ - mladé veltlínské zelené

290,-

Ryzlink Vlašský, bílé – suché

290,-

Veltlínské zelené, bílé – suché

320,-

Muškát žlutý, bílé – suché

360,-

Cuvée Komptur, červené – suché

420,-

ITÁLIE – Primitivo Nardelli Cortica , červené – suché

350,-

ŠPANĚLSKO – Cal Y Canto Tempranilo, červené – suché

350,-

PROSECCO/ŠUMIVÉ VÍNO

Italské Prossecco

0,1l/0,75l

44,-/300,-

Primosecco Rosé Hagn, růžové – polosuché

280,-

Primosecco Classic Hagn, bílé – suché

280,-

Prosecco DOCG Valdobbiadene, extra suché

350,-

Sekt Bohemia Prestige demi-sec

330,-

Champagne Mumm brut

2500,-

DESTILÁTY
• GRAPPA 0,4 cl
Grappa Fior di Vite, 40%

60,-

Typický italský destilát z čerstvých výlisků piemontských hroznů včetně jejich jadérek a
lodych.

Slivovice Budík, 45 %

55,-

Tříletá pálenka

Fassbind / malina, jablko, hruška, švestka 40 %

140,-

Jemný švýcarský destilát ze zcela zralého ovoce, který zraje až několik let v dubových
sudech.

• LIKÉR 0,4 cl
Vaječný likér, Božkov 15%

35,-

Baileys, Irish cream 17%

55,-

Malibu 21%

55,-

Becherovka Original 38%

45,-

Becherovka Lemond 20%

45,-

Fernet 38%

45,-

Fernet Citrus 38%

45,-

Jӓgermeister 35%

55,-

• VODKA 0,4 cl
Vodka Absolut 40%
Vodka Absolut ELYX 42,3%

55,150,-

Prémiová vodka, která ztělesňuje staletou tradici její výroby ve švédském městě Ahus v měděné
nádobě z roku 1921. Vyvážená textura a čistá chuť s náznakem oříšků a špetkou suchosti.

•

GIN 0,4 cl
Gordons Dry 37,5%

50,-

Gin Beefeater 40%

55,-

Bombay Sapphire 40%

60,-

Monkey 47 47%

230,-

Excentrický gin vznikl v oblasti Schwarzwald v Německu. Jeho výjimečnost spočívá
v receptuře, která obsahuje 47 bylin, koření, květů a plodů. Netradiční přísadou ginu
Monkey 47 jsou brusinky přímo ze Schwarzwald lesa.

• TEQUILA 0,4 cl
Olmeca Blanco 38%

60,-

• WHISKY 0,4 cl
Druh destilátu vyráběný z obilnin různého typu, prvotně zejména ječmene. Barvu a chuť
nabírá až po několika letech zrání v dubových sudech.

Jack Daniels, Amerika 40%

70,-

Jack Daniels Honey, Amerika 35%

70,-

Tullamor Dew, Irsko 40%

60,-

Jameson, Irsko 40%

60,-

Ballantines, Skotsko 40%

60,-

Chivas Regal 12y, Skotsko 40%

90,-

• BRANDY A COGNAC 0,4 cl
Brandy je zlatohnědý destilát vyráběný z vinné révy a následným zráním v dubových
sudech. Podkategorii představuje lahodný Cognac, přezdívaný EAUX DE VIE, který je
vyráběný pouze ve Francii v okolí města Cognac z bílých odrůd Ugni Blanc, Folle
Blanche nebo Colombart.

Metaxa ***** , Brandy 38%
Martell VS 40%

55,100,-

5-7 letý cognac kategorie Very Special má harmonickou vyváženost díky své ovocné
chuti a je skvělou tečkou po jídle.

Hennessy VS 40%

120,-

5-8 letý cognac kategorie Very Special má velmi delikátní vůni lískových ořechů, chuť je
vyvážená sladkosti červeného bobulového ovoce a náznakem vanilky.

Martell VSOP Medaillon 40%

160,-

10-12 letý mimořádně kvalitní cognac kategorie Very Superior Old Pale,jeho vůně je
silná po hroznech, vanilky a dřeva, v chuti jsou náznaky sladkosti.

Remy Martin VSOP 40%

150,-

10-12 letý cognac je zcela výjimečný svoji vůni, kde se skloubí kandované ovoce, vanilka,
mandle, jasmín, krabice od doutníku. Chuť je velmi lahodná a lehká.

• RUM 0,4 cl
Již v 16. Století vznikl tento lahodný destilát, jehož původní zemí jsou Antily. Výroba
rumu je technologicky náročnější, odehrává se v šesti krocích, přičemž neexistují jednotná
pravidla jako u ostatních destilátů. Základní surovinou pro výrobu je šťáva z třtinového
cukru MELASA.
Rozlišují se bílé a zlaté rumy, které jsou považovány za lehké a chuťově výraznější,
používají se nejčastěji do míchaných nápojů. Druhou skupinu tvoří prémiové tmavé rumy,
které tmavnou postupným zráním v dubových sudech několik let a jsou vhodné ke
konzumaci samostatně nebo na ledu, tzv. SIPPER.

Božkov Tuzemský 37,5%

35,-

Božkov Bílý 30%

35,-

Ron Bacardy Carta Blanka, bílý rum 37,5%

55,-

Ron Havana Club Aňejo 3 Aňos, bílý rum 40%

55,-

Ron Havana Club Aňejo Especial 40%

55,-

Ron Havana Selección de Maestros 45%

95,-

Ron Capitan Bucanero Elixír 34%

70,-

Ron Legendario Elixír 7y 34%

90,-

Kubánský rum s bohatou jemnou sladkou chutí, který obsahuje macerované rozinky.
Zraje po dobu 7 let v sudech z amerického dubu, barva je jantarová a aroma je po rozinkách
a pomeranču.

Ron Malteco Anos 10y 40,5%

90,-

Rum vyráběný v Guatemale, sladké a jemné chuti po vanilce, karamelu a čokolády.

Ron Pampero Aniversario 40%

100,-

Venezuelský rum mahagonové barvy, jehož aroma a chuť je po karamelu, ořechů, pečených
jablek a lehký tabákový dozvuk. Dokončení je hřejivé a dlouhé.

Ron Diplomatico 12y 40%

150,-

Venezuelský rum temně měděné barvy, ve kterém se snoubí sladkost karamelu, vanilky
a lehká dubová dřevitost. Chuť je velice pikantní a zároveň lehce sladká po sherry, závěr je
suchý.

Ron Pyrat XO Reserve 40%

135,-

Jedná se o víc než 15 let zralý rum pocházející z ostrova Anquilla, chutná po vanilce,
marcipánu a velice výrazných citrusech. Výborný jako dezertní rum s dlouhým koncem.

Ron de Jeremy 40%

150,-

Příjemně sladký blend prémiových rumů z Barbadosu, Jamajky a Guyany, který zraje až
15 let. Sytě tmavá barva tohoto rumu se skvěle doplňuje s aroma zkaramelizovaných
ořechů a koření.

Ron Don Papa 40%

150,-

Prémiový rum vyráběný na ostrově Negros na Filipínách, výjimečný svým chuťovým
profilem s tóny medu, vanilky a kandovaného ovoce.

Ron Blue Mauritus Gold 40%

190,-

Původ rumu je již znán ze samotného názvu, tedy Mauritus, jehož stáří je v rozmězích
17-21 let. Barevnost rumu je v několika odstínech hnědé až bronzové. Výjimečná je vůně
je po dřevu, kůži a sušeném ovoci, chuť je jemná až krémová.

Ron Malteco Reserva 20y Aňos 41%

190,-

Jedná se o nejstarší produkt značky Malteco, který je destilován čistě z panenské šťávy
cukrové třtiny, chuť je lahodně sladká. Charakter rumu je po tabáku,třtiny, vanilky,
čokolády a sušené švestky.

Ron Non Plus Ultra 42%

290,-

Americký rum z Panenských ostrovů, jehož exkluzivita a jedinečnost spočívá v ročním
naplnění pouhých 3000 lahví. Perfektně ho podtrhuje tmavě mahagonová barva
s lahodným aroma po pomerančích, melasy a exotickém ovoci. Jeho chuť je silná a velmi
bohatá, zakončena kořeněným a sladkým závěrem. Tento rum je silný a opravdová
delikatesa.

