
NÁPOJOVÝ LÍSTEK 

aperitivy 

 0,08 l cinzano dry (12) 55 kč 

 0,08 l cinzano bianco (12) 55 kč 

 0,08 l cinzano rosato (12) 55 kč 

 0,04 l campari bitter (12) 55 kč 

 0,1 l crodino bitter – nealkoholické 53 kč 

 
porto & sherry 

 0,04 l porto quinta do noval black (12) 87 kč 

 0,04 l porto grant burge barossa 10 y.o. tawny (12) 165 kč 

 0,04 l sherry de jerez pedro ximénez „oxford 1970“ (12) 77 kč 

 
pivo 

 0,3 l dalešická jedenáctka, světlý ležák 11%, nefiltrované (1) 25 kč 

 0,5 l dalešická jedenáctka, světlý ležák 11%, nefiltrované (1) 35 kč 

 0,3 l dalešické májové, světlý speciál 13%, nefiltrované (1) 31 kč 

 0,5 l dalešické májové, světlý speciál 13% nefiltrované (1) 43 kč 

 0,3 l pilsner urquell, světlý ležák (1) 32 kč 

 0,5 l pilsner urquell, světlý ležák (1) 45 kč 

 0,5 l birell, světlé nealkoholické pivo, láhev (1) 35 kč 

 0,5 l velkopopovický kozel černý, tmavé výčepní pivo, láhev (1) 35 kč 

 
cidery 

 0,33 l frisco (1) 45 kč 

 
nealkoholické nápoje 

 0,3 l točená limonáda 23 kč 

 0,5 l točená limonáda 33 kč 

 0,25 l pepsi cola 35 kč 

 0,25 l pepsi max 35 kč 

 0,25 l mirinda pomeranč 35 kč 

 0,25 l schweppes indian tonic 35 kč 

 0,25 l schweppes ginger ale 35 kč 

 0,25 l ledový čaj 37 kč 

 0,25 l red bull, energetický nápoj 67 kč 



 

 0,33 l aquila neperlivá 27 kč 

 0,33 l mattoni grand jemně perlivá 27 kč 

 0,75 l aquila neperlivá 57 kč 

 0,75 l mattoni grand perlivá 57 kč 

 1 l džbán vody, citrón 27 kč 

 

ovocné džusy granini 

 0,2 l ananas 35 kč 

 0,2 l broskev 35 kč 

 0,2 l černý rybíz 35 kč 

 0,2 l hruška 35 kč 

 0,2 l jablko 100 % 35 kč 

 0,2 l jahoda 35 kč 

 0,2 l multivitamin 35 kč 

 0,2 l pomeranč 100 % 35 kč 

 0,2 l růžový grapefruit 35 kč 

 

destiláty a pálenky 

 0,04 l bumbu the original, barbados 147 kč 

 0,04 l bumbu x.o., panama 177 kč 

 0,04 l santos dumont x.o., brazil 197 kč 

 0,04 l legendario elixir de cuba, 7 y.o., cuba 87 kč 

 0,04 l ron zacapa solera, 23 y.o., guatemala 167 kč 

 0,04 l ron baoruco, 21 y.o., república dominicana 167 kč 

 0,04 l ron tabú blanco, república dominicana 47 kč 

 0,04 l ron magua, añejo, 3 y.o., república dominicana 67 kč 

 0,04 l božkov tuzemský 35 kč 

 0,04 l amundsen vodka 43 kč 

 0,04 l russian standard original vodka 55 kč 

 0,04 l kinross gin 55 kč 

 0,04 l kinross premium gin, citric & dry 77 kč 

 0,04 l kinross premium gin, wildberry fruits 77 kč 

 0,04 l hendrick‘s gin 97 kč 

 0,04 l el jimador „reposado“ 100 % blue agave mexican tequila 67 kč 

 0,04 l hruškovice žufánek 77 kč 

 0,04 l meruňkovice žufánek 77 kč 

 0,04 l slivovice žufánek 77 kč 

 0,04 l hruškovice žufánek barrique 2 roky 107 kč 



 

whisky, bourbony 

 0,04 l connemara irish whiskey single malt (1) 127 kč 

 0,04 l tullamore dew irish whiskey (1) 67 kč 

 0,04 l laphroaig scotch whiskey islay single malt 10 y.o. (1) 117 kč 

 0,04 l jack daniel‘s tennessee whiskey (1) 67 kč 

 0,04 l jack daniel‘s honey tennessee whiskey (1) 67 kč 

 
likéry 

 0,04 l amundsen green apple 37 kč 

 0,04 l amundsen energy 37 kč 

 0,04 l becherovka 43 kč 

 0,04 l becherovka lemond 43 kč 

 0,04 l božkov peprmint 37 kč 

 0,04 l fernet stock 43 kč 

 0,04 l fernet stock citrus 43 kč 

 0,04 l jägermeister 57 kč 

 0,04 l liqueur de tequila rose strawberry cream 67 kč 

 
metaxa 

 0,04 l metaxa 7* (12) 63 kč 

 0,04 l metaxa 12* (12) 97 kč 

 
armagnac 

 0,04 l janneau grand armagnac, france, xo royal (12) 157 kč 



 

míchané alkoholické nápoje 

rosé spritz (12) 77 kč 

(rosé víno, soda, jahodový sirup, máta) 

aperol spritz (12) 77 kč 

(aperol, prosecco, soda, pomeranč) 

sex on the beach 87 kč 

(amundsen vodka, broskvový likér, juice pomeranč, grenadina) 

piña colada (7) 87 kč 

(ron tabú blanco, juice ananas, kokosový sirup, smetana) 

cuba libre 87 kč 

(ron tabú blanco, pepsi cola, limetka) 

mojito   87 kč 

(ron tabú blanco, limetka, třtinový cukr, máta, mattoni grand perlivá) 

high society 87 kč 

(kinross gin, campari bitter, broskvový likér, juice grapefruit) 

míchané nealkoholické nápoje 

virgin piña colada (7) 57 kč 

(juice ananas, kokosový sirup, smetana) 

virgin mojito 57 kč 

(limetka, třtinový cukr, máta, mattoni grand perlivá) 



 

káva 

ristretto (7) 40 kč 

espresso (7) 40 kč 

espresso lungo (7) 40 kč 

espresso doppio (7) 57 kč 

espresso macchiato (7) 40 kč 

cappuccino (7) 47 kč 

latte macchiato (7) 50 kč 

vídeňská káva (7) 50 kč 

alžírská káva (3,7) 67 kč 

irská káva (7) 87 kč 

turecká káva 40 kč 

rádi vám připravíme vybranou kávu i jako bezkofeinovou 

 
teplé nápoje 

 1 ks čaj ahmad dle výběru 35 kč 

 25 g horká čokoláda (7) 53 kč 

 0,2 l horká hruška s kořením (12) 45 kč 

 0,2 l svařený hroznový mošt (12) 45 kč 

 0,2 l grog 43 kč 

 0,2 l svařené víno bílé (12) 47 kč 

 0,2 l svařené víno červené (12) 47 kč 

 
pochutiny 

 77 g brambůrky 45 kč 

 75 g slané tyčinky (1,7) 35 kč 

 100 g arašídy (5) 37 kč 

 50 g kešu oříšky (8) 47 kč 

 60 g pistácie (8) 47 kč 

  žvýkačky 25 kč 



Seznam alergenů 

1. obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut)

 nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich 

2. korýši a výrobky z nich 

3. vejce a výrobky z nich 

4. ryby a výrobky z nich 

5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 

6. sójové boby a výrobky z nich 

7. mléko a výrobky z něj 

8. skořápkové plody (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, 

 pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie) a výrobky z nich 

9. celer a výrobky z něj 

10. hořčice a výrobky z ní 

11. sezamová semena a výrobky z nich 

12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 ml/l, 

 vyjádřeno jako celkový so2 

13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 

14. měkkýši a výrobky z nich 


