COCTAILS
0,25 l Cuba libre

Havana Club Añejo 3 años rum, limetka, Pepsi Cola/
rhum, lime, Pepsi Cola

0,25 l Gin tonic

5
5,5

Beefeater gin, tonic

0,22 l Mojito

6

0,24 l Aperol, Prosecco (Veneziano)

7

0,25 l Bloody Mary

8

Havana Club Añejo 3 años rum, mäta, limetka, sóda, Muscovado cukor/
Havana Club Añejo 3 años rhum, lime, soda water, Muscovado sugar
Aperol, prosecco, sóda/soda water

Absolut vodka, paradajkový džús, worchestrová omáčka, citrónová
šťava, tabasco, čierne korenie, Maldon soľ/
Absolut vodka, tomatojuice, worchester sauce, lemonjuice, tabasco,
blackpepper, Maldon sea salt

APERITIFS & AMARO
0,04 l Ramazzotti Amaro, Italy
0,04 l Ramazzotti Aperitivo, Italy
0,1 l Martiny dry, Italy
0,1 l Crodino (non-alcoholic), Italy
0,1 l Lilllet blanc, rosé, rouge, France

3
3
3
4
7,5

COFFEE & CO.
Espresso (7 g)
Macchiato
Cappuccino
Caffé latté
Affogato al caffé (7g + 50ml)

Espresso s kopčekom domácej vanilkovej zmrzliny
Espresso with a scoop of homemade vanilla ice cream

Espresso doppio (14 g)

Všetky druhy kávy Vám radi pripravíme aj z bezkofeínovej kávy
We also offer caffeine – free coffee

2,5
2,6
2,8
4
4
5

Althaus tea
Čaj z čerstvej mäty/zázvoru/mäty a zázvoru/medovky

2
3,5

Med

0,8

Fresh mint/Fresh ginger/Fresh mint and ginger tea/Fresh melissa tea
Honey
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WATER & SOFT DRINKS
0,75 l Lauretana, Italy

5,5

Perlivá/sparkling, neperlivá/still

LAURETANA je najľahšia minerálna voda v celej Európe. Obsahuje najmenej
rozpustných chemických látok a len 1,2 mg sodíka/L. Keďže nemení chuť jedla
a je veľmi zdravá, výborne sa hodí do gastronómie.

0,33 l Budiš, Slovakia

2,5

0,33 l Lurisia, Italy

3,5

0,25 l Pepsi Cola, Pepsi Cola light
0,25 l Tonic, Bitter lemon
0,25 l Lipton Ice tea (peach, lemon)

2,8
2,8
2,8

0,25 l Vinea
0,2l 100% Tropicana fruit juice

2,8
2,8

0,25 l Čerstvá pomarančová alebo grepová šťava

4,5

0,25 l Red Bull
0,33 l Virgin Mojito

4,8
6

1 l Cucumber lemonade

4,5

1 l Lemon & lime lemonade

7,5

1 l Citrus & Mint lemonade

7,5

1 l Melissa lemonade

7,5

1 l Ginger lemonade

8,5

Perlivá/sparkling, neperlivá/still
Perlivá/sparkling, neperlivá/still

Ľadový čaj – broskyňový, citrónový

Jablko/apple, pomaranč/orange
Fresh orange or grapefruit juice

Mäta, limetka, lime sirup, sóda, jablkový džús, Muscovado cukor
Mint, lime, lime syrup, apple juice and Muscovado sugar
Uhorka, uhorkový sirup, citrónová šťava
Cucumber, cucumber syrup, lemon juice
Citrón, limetka, trstinový cukor
Lime, lemon, cane sugar

Citrón, limetka, trstinový cukor, mäta
Lemon lime, cane sugar, mint
Citrón, limetka, trstinový cukor, medovka
Lemon, lime, cane sugar, melissa
Citrón, limetka, trstinový cukor, ďumbier
Lemon, lime, cane sugar, ginger

0,5 l Organic coconut water

15

BEER (0,33L)
Lobkowicz čapované/draft
Lobkowicz nealko /non-alcoholic
Pilsner Urquell
Corona Extra
Duvel
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2,4
2,5
3,5
7
8

FINE WHISKY (0,04L)
Chivas Regal 21 YO, Blended, Scotland

Hladká, bohatá zmes vzácnych sladov namiešaná z 21 ročných whisiek.
Má zvodnú ovocnú arómu pomaranča a broskyne, nasledovanú
tónmi marcipánu a orieškov. Znalci oceňujú v chuti mliečnu čokoládu,
pomaranč aj krém. Prvá 21 ročná Chivaska bola uvedená na trh v roku
1909 a veľmi rýchlo sa stala obľúbenou medzi gangstrami a politikmi v
New Yorku. Kvôli prohibícii a svetovej vojne bola istý čas zakázaná.

27,5

A smooth, rich blend of rare 21 years aged malts. Seducing fruity
aroma of oranges and peaches, followed by almond marzipan and nuts.
Whisky connoisseurs appreciate the milk chocolate, orange and creamy
taste. The original 21 year old was released in 1909 and soon became
a favourite amongst gangsters and politicians in New York. Prohibition
and World Wars saw it disappear.

Chivas Regal 18 YO, Blended, Scotland

Táto whisky obsahuje zmes viac ako 20 druhov vzácnej škótskej
jednodruhovej whisky. Môžete cítiť, že má viacvrstvovú arómu
sušeného ovocia a pikantného maslového karamelu. Veľmi bohatá
a jemná so zamatovou chuťou tmavej čokolády, elegantné florálne tóny.

11

This whisky includes a blend of over 20 Scotland´s rarest single malt
whiskies. On the nose you can feel that Chivas has multi layered aromas
of dried fruits, spice and buttery toffee. Exceptionally rich and smooth
with a velvety, dark chocolate palate, elegant floral notes and a wisp of
sweet mellow smokiness.

The Glenlivet 18 YO, Single Malt, Speyside, Scotland

Dusené ovocie je základnou charakteristikou tejto whisky, ktorá je plná
pomarančov, broskýň a marhúľ. Odborníci popisujú aj karamel, dub
a jemnú kvetinovú arómu.

15

Stewed fruit is a tasting note of this excellent whisky, packed with
orange, pear and apricot. Whisky connoisseurs report also toffee, oak
and gentle flower aroma.

CIGARS
Romeo y Julietta Coronita en Cedro
Romeo y Julietta Mille Flueres
Montecristo No. 4
Montecristo petit tubo
Cohiba siglo II
Cohiba VI
Cohiba robusto
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17,5
19
23
35
40
50
60

WHISKY (0,04L)
Jameson, Irish-Cork, Ireland

3

Ballantine‘s Brasil, Blended, Scotland

3

Chivas Regal 12 YO, Blended, Scotland

5,5

Ballantine‘s 12 YO, Blended, Scotland

6,5

Jameson Selecte Reserve, Irish-Cork, Ireland

8,5

Chuťovo vyvážená whisky s nádychom korenistých aróm, s orechovými
a vanilkovými tónmi, s príjemnou korenistou dochuťou.
Pri zrení v dubových sudoch je k nej pridávaná kôra z brazílskych limetiek.
Táto whisky v sebe ukrýva vôňu divokých byliniek, rašeliny, medu
a ovocných sadov.
Zmes štyridsiatich rôznych vyzretých whisky zo Škótskej vysočiny.
Jameson s jemnou chuťou byliniek.

Nikka from the Barrel, Blended, Japan

10

The Glenlivet 15 YO French oak reserve, Single Malt, Scotland

10

Whisky vyrobená zo sladu, dozrieva v sudoch z bourbonu.
Súhra ovocia a korenia s intenzívnou vôňou citrusových plodov.
Dozrieva v dubových sudoch z Francúzska, z regiónu Drodogne.

Chivas Regal Extra, Blended, Scotland

10,5

Ballantine‘s 17 YO, Blended, Scotland

12

Vôňa divokých byliniek, rašeliny, medu a ovocných sadov.
Zmes štyridsiatich vybraných jednosladových a obilných druhov whisky.

The Glenlivet 18 YO, Single Malt, Scotland

Súhrn ovocia a korenia s intenzívnou vôňou citrusových plodov.

Aberlour 16YO, Single Malt, Scotland

Škótska whisky s chuťou sliviek a hrozienok.

Royal Salute 21 YO

Luxusná whisky vznikla v roku 2003 pri príležitosti 50-teho výročia
korunovácie Jej Veličenstva Kráľovnej Alžbety II.
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12,5
14
27,5

COGNAC, ARMAGNAC & BRANDY (0,04L)
Martell V.S.

Martell, ktorý vznikol v roku 1715, je najstarším z významných producentov
koňaku. Zaujímavá časť regiónu Cognac s názvom Borderies produkuje
základ, ktorý sa dlhým zrením v jemných Troncais dubových sudoch mení
na čistý, hladký a intenzívny koňak, u starších ročníkov s typickou
dochuťou čiernych ríbezlí.

6

Established in 1715, Martell is the odlest of the major cognac houses.
The rare Borderies area of the Cognac region provides the brandies
central to the style of the house, after long ageing in fine-grained Troncais
oak these produce pure, smooth and intense cognac, with the older
examples developing a signature note of blackcurrant.

Martell X.O.

Typický koňak, ktorý by sme odporučili po jedle. Plná vanilková chuť
čiernej ríbezle s nádychom pomaranča.

25,5

A classic after-dinner cognac from the oldest of the big four cognac
houses, full of vanilla, blackcurrant and orange flavours.

Karpatské brandy špeciál, Slovakia
Hennesy Fine de Cognac, France
Ararat Nairi 20Y, Brandy, Armenia

Legendárne brandy vyrábané patentovanou metódou dvojitej
destilácie, ktoré dozrieva v sudoch z kaukazkého dubu.

Martell V.S.O.P., France
Ararat Dvin 50%, Brandy, Armenia
Martell Cordon Bleu, France
Hennessy X.O., France
Martell Cohiba, France
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6
7,5
8,5
8,5
19
22,5
29
55

RUM (0,04L)
Havana Club Selección de Maestros, Cuba

10

Vybrané rumy sa spoja v špeciálne vybraných dubových sudoch.
Výsledkom je nádherný, komplexný rum, perfektný na popíjanie po večeri.
Selected rums are blended before being finished in specially selected oak casks.
The result is a wonderfully complex rum, perfect for after dinner sipping.

Havana Club añejo 3 YO, Cuba

3

Legendario Elixír 7 YO, Cuba

5

Rum, ktorý zreje v sudoch z bieleho dubu.
Perla medzi rumami. V tomto kubánskom rume sú macerované
hrozienka, vďaka ktorým dostáva jedinečne jemnú arómu a chuť.

Centenario 20 YO, Costarica

9,5

Malteco Reserva del Fondador 20Y, Guatemala
Zacapa Centenario 23YO 40%, Guatemala

9,5
9,5

Rum z Costa Ricy s medovo-hrozienkovou dochuťou.

Jedinečné dielo majstra blendera. Zrenie v dubových sudoch,
vďaka ktorému naberá na intenzite chuti po ovocí a koreninách.

Diplomático Reserva Exclusiva 12 YO, Venezuela

10

Venezuelský, v chuti sladký rum s ovocnou štruktúrou. Zreje v dube.

Havana Union Black Label Cohiba Selection, Cuba

40,5

GIN & VODKA (0,04L)
Absolut Elyx 42,5%, Sweden

8,5

Beefeater Borough‘s reserve, England

4,5

Vodka ručne vyrábaná v medenej destilačnej kolóne, ktorá je replikou
pôvodnej z roku 1929. Niektoré jej časti sú staršie ako 100 rokov. Vyrába
sa len zo zdrojov, t. j. vody a pšenice z oblasti Ahus v regióne južné Švédsko.
Ľahký tón cereálií a jemná pikantnosť, zaoblená chuť s čerstvým orieškovým
dozvukom a príjemným záverom.

Do tohto ginu sú pred destilovaním na 24 hodín pridávané ingrediencie
ako kôra grepfruitu, sevilský pomaranč, japonský čaj Sencha
a 9 ďalších prírodných rastlín.

Gin Beefeater, England

3

Vodka Absolut, Sweden

3

Vyrábaný priamo v Londýne, ostrý gin s nádychom citrusov, ovocia a korenia.
Jedinečná vodka vyrobená zo pšeničného sladu.

Gin Bombay Saphire London Dry, England
Absolut 100 (50%), Sweden
Ruský štandard Imperia vodka, Russia

3,5
4
5,6

Purity, Sweden

8,5

Metódu destilovania tejto značky navrhol Dimitrij Mendelejev na
základe cárskeho dekrétu.
34 – násobná destilácia bez filtrácie robí z tejto vodky klenot medzi ultra
prémiovými vodkami. Najviac zlatých medailií na World Spirit Awards
v kategórii vodka.
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TEQUILA (0,04L)
Olmeca Altos Reposado, Mexico

Vyrobená z modrej agávy, dozrieva v dubových sudoch, ktoré ju
obohacujú o delikátnu chuť.

5

Sotol reposado Hacienda de Chivava, Mexico

5,5

Olmeca Altos Plata, Mexico

6,2

Zreje 6 mesiacov v nových sudoch z francúzskeho duba.
Svetoznáma tequila vyrobená z modrej agávy.

LIQUERS (0,04L)
Becherovka Originál, Czech republic

3

Becherovka Ice&Fire, Czech republic
Jägermeister, Germany
Pernod, France

3
3,5
4

Ricard, France

4,5

Čisto prírodný bylinný likér, v ktorom sa bylinky, cukor a korenie
snúbia s jemným alkoholom.

Francúzsky anízový likér.

Najpredávanejší anízový likér na svete. Pastis s jedinečnou chuťou.

Campari Bitter, Italy

6

LOCAL QUALITY DISTILLATES (0,04L)
Marhuľa Maďarská Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia

6

Hruška Konferencia Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia

6

Slivka Čačanská Raná Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia

6

Višňa cigánska Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia

7

Marhuľový destilát z odrody Maďarská vyniká sladkastou chuťou
marhule a kvetov s mandľovým charaktrom kôstky. Vďaka vyrovnanej
chuti patrí tento destilát k najušlachtilejším ovocným destilátom.
Tento druh destilátu patrí medzi najobľúbenejšie. Možno v ňom okrem
zreteľnej chute a vône hrušiek vystopovať aj jemne trpkú príchuť
s citrusovým nádychom ovocného vosku. Destilát z vyváženej zmesi
jesenných hrušiek.
Destilát zo sliviek sa vyznačuje svojou typickou jemne slakou
a korenistou arómou s odtieňom mandle, ktorá vychádza z chuti kôstky.
V tomto destiláte nachádzame krásnu, dynamickú, sviežu a korenistú
vôňu divých višní, ktorú dopĺňa jemný nádych marcipánu. Cigánska
višňa, známa skôr ako divá višňa, sa vyznačuje menšími plodmi
a jemne trpkou príchuťou.
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GRAPPA & FRUIT DISTILLATES (0,04L)
Calvados Boulard Grand Solage 40%, France
Grappa Poli Sarpa 40%, Jacopo Poli, Italy

5,5
6

Grappa bianca di Moscato 40%, San Tommaso, Italy

6,8

Distillato di Mele Tabacco 46 %, Capovilla, Italy

7,5

Grappa di Barolo 40%, San Tommaso, Italy

7,5

Táto suchá grapa sa destiluje zo 60% z odrody Merlot a zo 40%
Cabernet Sauvignon. Destiluje sa v bain marie v malých dávkach.
Pálenica dodnes používa systém historických uzáverov fliaš.
Táto grapa v sebe skrýva veľmi vyváženú vôňu s intenzívnymi tónmi
vanilky. V rokoch 2003,2004 a 2005 získala zlatú medajlu v súťaži
Alambicco D´Oro.
Destilát z divorastúcich jabĺk a jabĺk Renette Champagne, ku ktorým
boli pridané tabakové listy z Kentucky a potom bol destilát ešte raz
vydestilovaný, aby sa odstránil nikotín a alkaloidy. Hotový destilát bol
ešte dva roky barikovaný v dubových sudoch. Svetový unikát, výborne
sa hodí k cigarám.
Grappa z hrozna odrody Barolo, ktoré je vyhľadávané pre svoje
unikátne charakteristické vlastnosti.

Grappa di Prosecco Unica Grand Riserva, Andrea Da Ponte, Italy
V bukete dominujú charakteristické tóny likérových vín, ktoré sa
miešajú s kvetinovými akordami, s dozvukom zrelých trieslovín a
vôňou pražených mandlí.

Všetky ceny sú v eur vrátane 20% DPH.
All prices in eur incl. VAT 20%.
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8

