Aperitivy, kořeněná vína

Aperitifs, spicy wines / Aperitifs, würzige Weine
Martini Dry, Bianco, Rosso
Campari
Portské víno Ruby
Sherry
Prosecco
Ciao Spritz

0,10l
0,05l
0,10l
0,10l
0,10l
0,40l

80,75,95,90,55,105,-

0,75l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l

295,335,335,395,485,615,1850,1700,-

0,33l
0,50l
0,20l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
0,33l
0,25l
0,5l
0,25l

30,40,45,45,45,45,45,45,45,45,135,75,-

Sekty
Sparkling wine & Champagne / Sekt & Champagner
Bohemia sekt nealkoholický
Bohemia sekt demi sec
Bohemia sekt brut, rosé brut
Bohemia sekt La Fleur, polosuché
Bohemia sekt Prestige Brut, extrasuché
Bohemia sekt Prestige Brut 36, extrasuché
Moet & Chandon Champagne
Alfred Gratien Champagne

Nealkoholické nápoje - Softdrinks
Nonalcoholic drinks / Alkoholfreie Getränke
Mattoni– neperlivá, jemně perlivá, perlivá
Aquila Natura PET
Džus pomerančový, jablečný, multivitaminový - 100%
Džus černý rybíz, jahodový
Džus višňový, hruškový, broskvový
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda Orange, 7 UP
Schweppes Indian tonic
Schweppes Ginger tonic
Kofola
Ledový čaj Lipton (broskev, citron, zelený )
Domácí limonáda – dle nabídky
Redbull

35,-

0,30l

75,-

1l

Pivo
Beer / Bier
Pilsner Urquell - světlý ležák 4,4 % obj.
Pilsner Urquell - větlý ležák 4,4 % obj.
Blatenský kohout - polotmavý ležák 4,4% obj.
Blatenský kohout - polotmavý ležák 4,4% obj.
Blatenský kohout - světlé výčepní pivo 4% obj.
Blatenský kohout - světlé výčepní pivo 4% obj.
Radegast Birrel – světlé nealkoholické pivo 0,5% obj.
Radegast Birrel – světlé nealkoholické pivo 0,3% obj.

0,50l
0,30l
0,50l
0,30l
0,50l
0,30l
0,50l
0,30l

55,45,50,40,45,35,45,35,-

0,33l

45,-

Cider
Frisco – cider brusinka, citron-jablko

Likéry 0,04l
Liquers / Liköre
Becherovka
Fernet – Baron HILDPRANDT
Peprmintový likér – Baron HILDPRANDT
Wilder – bylinný likér
Baileys
Sambuca
Tequila Rose liquer

55,55,50,65,65,65,75,-

Destiláty
Distillates / Destillate
Gin Tanqueray No. Ten
Gin Bombay Sapphire 47%
Vodka Russian Standard Original
Vodka Beluga Noble
Rum tuzemský – Baron HILDPRANDT
Rum Bacardi
Rum Captain Morgan Spiced Gold
Rum Legendario – Elixír de Cuba
Rum Don Papa
Rum Ron de Jeremy X.O.- blended- Barbados, trinidad, Jamaica a Guyana
Rum Diplomatico Reserva Exclusiva - Venezuela
Rum Zacapa 23y Sistema Solera
Rum Zacapa Centenario X.O.
Rum Mauritius Gold - Mauritius
Rum Beach House - Mauritius
Rum Republica
Rum Millonario - Peru
Rum Dzama Vanilla - Madagaskar
Rum Barceló Onyx – Dominikánská republika
Slivovice Baron HILDPRANDT
Hruškovice Baron HILDPRANDT
Meruňkovice Baron HILDPRANDT ze zralých meruněk
Slivovice Baron HILDPRANDT ze zralých švestek
Hruškovice Baron HILDPRANDT ze zralých hrušek
Malinovice Baron HILDPRANDT ze zralých malin
Hruškovice Baron HILDPRANDT limited edition
Třešňovice Baron HILDPRANDT limited edition
Slivovice Baron HILDPRANDT limited edition
Tequilla Olmeca

120,85,65,160,55,60,60,95,145,165,165,175,285,165,145,75,180,175,185,85,85,105,105,105,105,230,230,230,85,-

Koňak & Brandy 0,04l
Cognac & Brandy
Metaxa*****
Metaxa *******
Martel V.S.
Hennessy V.S.
Hennessy Fine de Cognac
Remy Martin V.S.O.P
Godet Poire au Cognac
Grand Armagnac Janneau V.S.O.P.

65,85,120,125,180,180,180,150,-

Skotská whisky 0,04l
Scotch whiskey
Ballantines
Johnnie Walker Black Label
Chivas Regal
Laphroaig Single Malt 10y
Glenffidich 12y Single Malt
Gledffidich 15y Single Malt
Balvenie 12y Single Barrel

70,120,120,145,130,210,195,-

Irská whisky 0,04l
Irish whiskey / Irischer Whisky
Tullamore Dew
Bushmills Irish 10y
Jameson
Tyrconell Single Malt

85,105,85,125,-

Bourbon & Tennessee whiskey 0,04l
Jim Beam
Jack Daniel´s
Jack Daniel´s Gentleman Jack
Jack Daniel´s Honey
Baker´s 53,5%
Booker´s 63,35%

70,105,135,105,195,220,-

Teplé nápoje
Hot drinks / Heiße getränke
Káva espresso ristretto
Káva espresso
Káva espresso lungo
Káva espresso macchiato
Káva latte macchiato
Cappuccino
Káva se šlehačkou
Káva černá ( turecká )
Káva irská
Káva frappé
Čaj Pickwick dle nabídky
Čaj z čerstvého zázvoru s medem
Grog
Horká čokoláda
Horká čokoláda se šlehačkou
Svařené víno
Med – porce

7g
7g
7g
7g
7g
7g
7g
7g
7g
7g

0,04
30g
30g
0,20l

55,55,55,60,65,65,55,40,90,65,40,50,60,45,50,69,15,-

Něco málo na chuť
A little to taste / Ein bisschen nach Geschmack
Chips Lays
Arašídy solené
Kešu
Mandle solené
Mandle pražené

50,45,55,55,95,-

Víno bílé rozlévané dle nabídky níže

0,15l

60,-

Ryzlink vlašský

0,75l

285,-

0,75l

285,-

0,75l

285,-

0,75l

285,-

0,75l

520,-

0,75l

390,-

Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Výrazné aroma připomínající zelené ovoce s podtónemlučních květin, chuť je svěží, středně
plná s ovocným charakterem a středně dlouhou dochutí.

Sauvignon
Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Bohaté ovocné aroma připomínající angrešt, broskve či bílý rybíz. V chuti převládají tóny
ovoce s velmi pěknou a svěží kyselinou.

Chardonnay
Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Vůně je velmi intenzivní, svěží, připomínající citrusy a grep. Bohatý chuťový vjem je
odrůdově čistý. Příjemně pikantní a dynamická kyselinkadělá víno svěží a pitelné.

Pálava
Vinařství Pavlov, zemské víno, oblast Morava
Světle žlutá barva, typicky odrůdová, jemně kořenitá vůně s tóny zralého exotického ovoce
a koření. Velmi pěkná, svěží a zároveň kořenitá chuť se zbytkovým cukrem v závěru.

Pálava pozdní sběr
Vinařství Pavlov, oblast Morava
Ve vůni se snoubí aroma čajového květu,kandované citrusové kůry a sušeného exotického ovoce.
Chuť je lahodná, plná, připomínající sladké žluté ovoce, s intenzivní dochutí zralých citrusů.

Rulandské šedé pozdní sběr

Vinařství Pavlov, oblast Morava
Typicky odrůdová vůně, s chlebnatými či ovocnými tóny, velmi pěkná chuť, šťavnatá, harmonická.

Víno červené rozlévané dle nabídky níže

0,15l

60,-

Modrý Portugal

0,75l

285,-

0,75l

285,-

Chateau Mikulov, zemské víno, oblast Morava
Nižší rubínová barva, decentní vůně višňového kompotu a kakaového prášku. Chuť je středně
plná, příjemně suchá, s tóny peckovin a hořké čokolády, delší závěr.

Rulandské modré
Chateau Mikulov, zemské víno, oblast Morava
Světlejší rubínová barva, elegantní aroma připomínající lesní ovoce, koření či hořkou čokoládu.
Chuť je šťavnatá, měkká s příjemnou kyselinkou a středně dlouhou dochutí.
Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

PROSECCO TREVISO Extra Dry – DOC

0,75l

530,-

0,75l

520,-

0,75l

480,-

0,75l

520,-

0,75l

610,-

Suché šumivé víno, Masottina, Veneto/Treviso, Itálie
Víno má světlou slámově žlutou barvu. Na nose je intenzivní s vůní jablek,
grapefruitu dalších citrusů, květu vistárie a akátu. Chuť je plná a osvěžující s krásnou harmonií.

PINOT GRIGIO - DOC
Suché bílé víno, Masottina, Veneto /Piave, Itálie
Barva je světle žlutá s nazelenalými odstíny. U mladého vína je vůně ovocná,
po jednom roce je jasně cítit po pražených mandlích, sušenému senu a ořechových skořápkách.
Chuť je lehká s vyváženými kyselinami.

PÁLAVA, výběr z hroznů
Polosuché bílé víno, Vinařství Volařík, ČR
Víno má zlatavou barvu s tramínovou, kořenitou vůní s náznakem citrusů.
Chuť je plná, harmonická s dlouhou perzistencí.

RIESLING KABINETT trocken
Suché bílé víno, Weingut Petri, Pfalz, Německo
Víno čisté a jiskrné barvy s nazelenalými odstíny. Vůně je jemná a lehce ovocná,
připomínající citrusy až železité (minerální) aroma. Jeho chuť je svižná, lehká,
s menšímobsahem zbytkových cukrů.

GRÜNER VELTINER "Rossatz" – Federspiel

Suché bílé víno, Josef Fischer, Wachau, Rakousko
Víno čisté lehce nazelenalé barvy s intenzivním aroma pepře s jemnou nuancí chlorofylu. V chuti
se projeví jeho ovocnost, svěžest a typická minerální až slaná dochuť díky půdnímu složení této oblasti.

CHABLIS AC "Vielles Vignes" – AOC

0,75l

790,-

0,75l

390,-

Suché bílé víno, Alain Geoffroy, Chablis, Francie
Krásná zlatožlutá barva s lehkými zelenkavými odstíny. Na nose je plné a vyzrálé
se stopou máty, akátu a grapefruitů. V chuti je plné, harmonické, krásně minerální
a s tóny melounu. Víno roste na vinicích, které jsou staré 45 - 70 let.

RULANDSKÉ ŠEDÉ – kabinet
Suché bílé víno, Vinařství Kubík, ČR
Harmonické aroma zralých meruněk a broskví, elegantně doplňuje zemitou chuť tohoto vína.
Doporučujeme podávat jako velmi dobře pitelné víno pro každou příležitost.

Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

CHIANTI RUFINA – DOCG

0,75l

690,-

0,75l

1.900,-

0,75l

480,-

0,75l

730,-

0,75l

530,-

0,75l
Suché červené víno, Vinařství Botur, ČR
Víno má intenzivní granátovou barvu s fialovými odlesky s vůní lesního ovoce, černého rybízu
a borůvky. Má výraznou tříslovinku, která přechází k harmonické perzistenci s nasládlým taninem.

550,-

POGGIO AI GINEPRI - Bolgheri DOC

720,-

Suché červené víno, Selvapiana, Toscana, Itálie
Sytá tmavě rubínová barva a intensivní ovocné aroma připomínající lesní plody,
pepř až skořici. Jeho chuť je mužná a plná s výraznou tříslovinou. Zrání probíhalo
z části v dubových sudech barrique.

BRUNELLO DI MONTALCINO - DOCG
Suché červené víno, Fanti Tenuta San Filippo, Toscana /Montalcino, Itálie
Výjimečné víno tmavě rubínové barvy s cihlovými odlesky. Aroma je nezaměnitelné
a velmi intenzivní, se silnou ovocnou strukturou přecházející do tónu kávy, čokolády až sušených fíků.
Zrání probíhalo v nových dubových sudech barrique 24 měsíců, dále pak 3 roky v láhvi.

CHATEAU ROC DE LEVRAUT - Bordeaux AOC
Suché červené víno, Chateau Roc de Levraut, Bordeaux, Francie
Krásná sytě rubínová barva Bordeaux. Jeho aroma je vlídné a velmi jemné připomínající černý rybíz
a čokoládu. V chuti je bohaté a komplexní díky extraktům a tříslovinám

CONDADO DE HAZA Crianza - DO
Suché červené víno, Bodegas Condado de Haza / Gruppo Pesquera,
Ribera del Duero, Španělsko
Vůně je čistá a vytrvalá, připomínající višně v čokoládě, lékořici a čerstvou kůži.
Jeho chuť je plně harmonická, s vyšším obsahem tříslovin. Víno vyzrávalo 6 měsíců v sudech
a 6 měsíců v lahvích.

RIOJA - VINA OLABARRI CRIANZA - DOC
Suché červené víno, Vina Olabarri, Rioja, Španělsko
Ve vůni můžeme rozeznat bobulové ovoce a jemné stopy koření po vyzrávání na francouzských
a amerických dubových sudech, které probíhalo po dobu 12 až 15 měsíců. Na patře je harmonické,
s intenzivní ovocnou dochutí a jemně svíravou suchou tříslovinou.

ALIBERNET, pozdní sběr

0,75l

Suché červené víno, Tenuta Angentiera, Toscana, Itálie
Barva je tmavá rubínová. Ve vůni je čisté a intensivní, s elegantními ovocnými tóny
charakteristickými pro lesní plody, švestky, lékořici a eukaliptus. V ústech se projeví jeho bohatá struktura
se zralými tříslovinami a elegantním svíravým pocitem po polknutí. Zrání probíhalo
ve francouzských dubových sudech typu barrique.

Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

Bohemia Sekt brut, extrasuché

0,75l

335,-

0,75l

485,-

0,75l

615,-

0,75l

395,-

0,75l

335,-

0,75l

295,-

Vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně vystupujícími
kyselinami a jemným dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připraveno z vybraných nejjakostnějších vín
bílých kultivarů révy vinné jižní Moravy. Hlavní podíl v něm tvoří Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené.

Bohemia Sekt Prestige brut, extrasuché
Výjimečný sekt čirého jiskrného vzhledu, vyráběný z vybraných vín odrůd Ryzlink rýnský,
Ryzlink vlašský a Rulandské bílé. Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský dávají tomuto sektu plnou,
harmonickou chuť s jemně sladěnou svěží kyselinkou. Sekt je vyroben sekundárním kvašením v lahvi.

Bohemi Sekt Prestige brut 36, extrasuché
Bohemia Sekt Prestige 36 získává díky 36 měsícům ležení na kvasinkách a cuvée z odrůd Chardonnay
a Rulandské modré své výjimečné chuťové charakteristiky. Zaujme jiskrně citronovou
až světle zlatavou barvou a jemným, bohatým perlením. Ušlechtilá, jemně ovocná vůně připomíná
zralé jablko. Elegantní čistá a příjemně vyvážená chuť sektu je šťavnatá, se svěží pikantní kyselinkou.

Bohemia Sekt La Fleur, polosuché
Je výjimečný především svým jedinečným aroma. To je intenzivní, bohaté, připomínající
rozkvetlé růže a muškáty v pozadí s tóny exotického ovoce. A samozřejmě také šťavnatou,
plnou chutí s příjemným perlením na jazyku a delším, ovocně kořenitým závěrem.

Bohemia Sekt demi sec, polosuché
Proslulé šumivé víno, které si již více než 40 let získává milovníky vín svou harmonickou
jemně polosuchou chutí a svěží středně plnou květnatou vůní. Pro jeho výrobu sekundárním
kvašením francouzskou metodou Charmat jsou vybírána vysoce kvalitní bílá vína
a ta jsou do základního cuvée pečlivě sestavována podle originální receptury.

Bohemia Sekt nealkoholický, sladké
Nealkoholický Bohemia Sekt je ideální sekt pro všechny ty, kteří se chtějí sice alkoholu zříct,
ale v žádném případě ne dráždivého opojení sektem. Za harmonicky vyváženou chuť vděčí
nákladnému a šetrnému způsobu výroby, při kterém zůstávají nejlépe uchovány aromatické látky,
které jsou sektu a vínu vlastní.

Informace o zbytkovém cukru ve vínech žádejte u obsluhy.

