JÍDELNÍ LÍSTEK
SPEISEKARTE
MENU CARD

VÍTEJTE VE SVĚTĚ NOVÝCH BUDVAREK!
Pivovar Budějovický Budvar přichází s novým moderním konceptem originálních pivnic BUDVARKA.
BUDVARKA je značkovou restaurací českého prémiového piva Budweiser Budvar. V BUDVARCE
se propojuje moderní a klasický styl. Toto spojení není založeno na kontrastu, ale naopak
na harmonické shodě, což vytváří velmi originální atmosféru. BUDVARKA v praxi ukazuje, že značka Budweiser Budvar je moderní a dynamická, ale zároveň založená na tradici a pevných historických základech.
Hosté najdou v BUDVARCE výborně ošetřené čepované pivo, poctivou českou gastronomii, profesionální
obsluhu a nadčasové prostředí moderní a zároveň tradiční pivnice. Tedy ideální kombinaci služeb pro
příjemně strávené chvíle.

Uvedené gramáže masa jsou v syrovém stavu.
Přílohy u jednotlivých pokrmů jsou na 150 g.

POLÉVKY / SUPPEN / SOUP
Silný hovězí vývar s kořenovou zeleninou, masem, domácími nudlemi
a sekanou petrželkou
Kräftige Rinderbrühe mit Wurzelgemüse, Fleisch, Nudeln und gehackter Petersilie
Hearty beef bouillon with root vegetables, meat, home-made noodles and chopped parsley

45 Kč

Staročeská česnečka dochucená majoránkou a česnekem s osmaženými
chlebovými krutony a strouhaným sýrem
Altböhmische Knoblauchsuppe gewürzt mit Majoran und Knoblauch mit gebratenen
Croûtons und geriebenem Käse
Traditional Bohemian garlic soup flavoured with marjoram and garlic, served with
fried croutons and grated cheese

45 Kč

Domácí gulášovka dochucená majoránkou a česnekem s kousky brambor
a hovězího masa
Hausgemachte Gulaschsuppe gewürzt mit Majoran und Knoblauch,
mit KartoffelStk.chen und Rindfleisch
Homemade goulash soup with potato pieces and beef, seasoned with marjoram and garlic

45 Kč

Polévka dle denní nabídky
Tagessuppe
Soup of the day

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání
Die Bedienung soll die Informationen über die erhaltenen Allergene auf den Antrag geben
You can have information about contained allergens from our waiters

Uvedené gramáže masa jsou v syrovém stavu.
Přílohy u jednotlivých pokrmů jsou na 150 g.

PŘEDKRMY - POCHOUTKY K PIVU
VORSPEISE / STARTER

Lehce pikantní klobása na grilu podávaná s hořčicí, křenem a kváskovým chlebem
Leicht würzige Bratwurst vom Grill serviert mit Senf, Meerrettich und Sauerteigbrot
Lightly spicy grilled sausage served with mustard, horseradish and yeast bread

1 ks

99 Kč

Nakládaný hermelín připravovaný s feferonkou, česnekem a kořením
s kváskovým chlebem
Eingelegter Camembert mit Peperoni, Knoblauch und Gewürzen mit Sauerteigbrot
Pickled Camembert-like cheese with chilli pepper, garlic and spices, served
with yeast bread

1 ks

89 Kč

Pivní topinka s pikantní masovou směsí na zelenině a pivu
Bier-Toasts mit pikanter Fleischmischung auf Gemüse und Bier
Beer toast with savoury meat mixture with vegetables and beer

100 g

99 Kč

Domácí tlačenka servírovaná s cibulí, octem a kváskovým chlebem
Hausgemachte Presswurst serviert mit Zwiebeln, Essig und Sauerteigbrot
Homemade brawn served with onion, vinegar and yeast bread

150 g

89 Kč

Cibulové kroužky smažené do křupava podávané s česnekovou majonézou
a barbecue omáčkou
Panierte Zwiebelringe knusprig gebraten serviert mit Knoblauch-Mayonnaise
und Barbecue-Sauce
Crispy fried onion rings served with garlic mayonnaise and barbecue sauce

200 g

119 Kč

Domácí sulc servírovaný s cibulí, octem a kváskovým chlebem
Hausgemachte Sülze mit Zwiebel, Essig und Brot
Homemade aspic with onion, vinegar and bread

150 g

89 Kč

80 g

79 Kč

Domácí škvarková pomazánka, kváskový chléb
Brot mit Griebenaufstrich
Homemade pork lard spread with bread
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Uvedené gramáže masa jsou v syrovém stavu.
Přílohy u jednotlivých pokrmů jsou na 150 g.

SPECIALITY NAŠÍ PIVNICE

SPEZIALITÄTEN AUS UNSERE BIERSTUBE
SPECIALITY FROM OUR PUB
Ostrá kuřecí křídla s česnekovým dipem a sweet chilli omáčkou, kváskový chléb
Pikante Hahnchenflugel mit Knoblauch und Sweet chilli Sauce, Brot
Spicy chicken with garlic and sweet chilli sauce, bread

6 ks

189 Kč

Pečené vepřové koleno, hořčice, křen, kváskový chléb
Gegrillte Schweinshaxe, mit Senf, Meerrettich, Brot
Roasted pork knuckle, served with mustard, horseradish, bread

1 ks

269 Kč

Grilovaná vepřová žebra, salátek z kyselého zelí, hořčice, křen, kváskový chléb
Schweinerippchen goldbraun gebacken, mit Senf, Meerrettich, Brot
Meaty pork ribs roasted, served with mustard, horseradish, bread

700 g

219 Kč

Hovězí burger „obouručák“ s majonézou, barbecue omáčkou, sýrem chedar,
slaninovými chipsy a zastřeným vejcem podávaný se steakovými hranolkami
Doppelburger „Zweihand“ mit Mayonnaise, Barbecue-Sauce, Cheddar-Käse,
Speck-Chips und pochiertem Ei, serviert mit Steak frites
Beef burger “fills both hands” with mayonnaise, barbecue sauce, cheddar cheese,
bacon crisps and poached egg, served with steak chips

200 g

219 Kč

Tatarák z čerstvého hovězího masa podávaný s cibulí, česnekem, směsí koření
a osmaženými topinkami (4 ks)
Tatar von frischem Rindfleisch, serviert mit Zwiebeln, Knoblauch, Gewürzmischung
und gebratenen Toasts
Steak Tartare from fresh beef, served with onion, garlic, spice mixture and fried bread

150 g

229 Kč

Prkénko vepřových nebo kuřecích řízečků, nakládaná kyselá okurka, hořčice
a kváskový chléb
Vesperbrett mit paniertem Hähnchen - Schweine schnitzel nach „Wiener“
mit Gewürzgurken, Senf und Sauerteigbrot
A platter of golden-fried chicken pork schnitzels, served with a pickle, mustard
and yeast bread

200 g

229 Kč

Guláš ochucený naším pivem Budvar s cibulkou a křenem servírovaný
s domácím špekovým knedlíkem
Gulasch mit unserem Budvar Bier abgeschmeckt, mit Zwiebeln und Meerrettich,
serviert mit hausgemachtem Speckknödel
Beef goulash flavoured with our Budvar beer, garnished with onion
and horse-radish, served with homemade bacon dumpling

120 g

159 Kč
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Uvedené gramáže masa jsou v syrovém stavu.
Přílohy u jednotlivých pokrmů jsou na 150 g.

Tradiční svíčková omáčka se špikovaným hovězím masem,
podávaná s domácími knedlíky a divokými brusinkami
Traditioneller Lendenbraten mit Speck gespickt in Sahnesoße mit hausgemachten
Semmelknödeln und wilden Preiselbeeren
Larded beef shoulder with traditional creamy vegetable sauce, served with
home-made bacon dumplings and wild cranberry garnish

120 g

169 Kč

Pečená vepřová plec s bramborovým knedlíkem a dušeným kysaným zelím
Schweinebraten von der Schulter mit Kartoffelknödeln und Sauerkraut
Roast pork shoulder served with potato dumplings and Sauerkraut

120 g

159 Kč

Konfitované kachní stehno v bylinkovém sádle s dušeným brusinkovým
červeným zelím a domácím špekovým knedlíkem
Confierte Entenkeule, geschmortem Rotkohl and hausgemachtem Speckknödel
Confit duck thigh, cooked red cabbage and homemade bacon-dumpling

500 g

229 Kč

Jihočeský kapr dozlatova osmažený v trojobalu s domácím bramborovým salátem
Panierter südböhmischer Karpfen gebraten mit hausgemachtem Kartoffelsalat
South Bohemian carp coated in breadcrumbs, served with home-made potato salad

200 g

209 Kč

Grilovaný filet z candáta na kmíně s česnekovým máslem a petrželovým bramborem
Zanderfilet vom Grill auf Kümmel, mit Knoblauchbutter und Petersilienkartoffeln
Grilled fillet of pike-perch with cumin and garlic butter, served with parsley potatoes

200 g

299 Kč
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Uvedené gramáže masa jsou v syrovém stavu.
Přílohy u jednotlivých pokrmů jsou na 150 g.

HLAVNÍ JÍDLA

HAUPT-GERICHT / MAIN COURSE
Hovězí steak z vyzrálého býčího roštěnce s restovanými zelenými fazolkami
a slaninou, mrkvový chips a steakové brambory
Rindersteak gut abgehangen mit gerösteten grünen Bohnen, gegrilltem Speck
und Steakkartoffeln
Beef steak from a mature bull short loin with fried runner beans, grilled bacon
with fried steak potatoes

250 g

379 Kč

Hovězí biftek z mladého býčka s omáčkou s barevným pepřem, steakové brambory
Rindersteak von jungem Stier mit buntem Pfeffer sauce und Steakkartoffeln
Beef steak from young bull with pepper sauce and steak potatoes

200 g

429 Kč

Smažený řízek z vepřové kýty, domácí bramborový salát
Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat
Fried Viennese pork fillet with potatoes salad

150 g

199 Kč

Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor
Paniertes Hahnchenschnitzel mit gestampften Karoffel
Chicken schnitzel with mashed potatoes

150 g

199 Kč

Špalíček vepřové panenky v anglické slanině s rozmarýnem
a šťouchaným bramborem
Schweinefilet mit Speck, Rosmarin und gestampften Kartoffeln
Pork tenderloin with bacon, rosemary and mashed potatoes

200 g

289 Kč

Steak z vepřové krkovice s grilovanou zeleninou a steakové hranolky
Schweine-Steak mit frisches Gemüse vom Grill und Steak frites
Roast pork steak with grilled fresh vegetables and steak chips

250 g

289 Kč

Nadívaný řízek se šunkou a modrým sýrem, smažený v trojobalu
a podávaný s hranolkami
Paniertes Schnitzel mit Schinken und Blauschimmelkäse serviert
mit Pommes frites
Chicken schnitzel stuffed with ham and blue cheese, served with chips

150 g

219 Kč

Kuřecí prsíčko na grilu s brusinkovou omáčkou a bramborovými kroketami
Gegrillte Huhnerbrust in Preiselbeerenmarinad und, Kartoffelkroketen
Grilled chicken breast with cranberry sauce and potato croquette

150 g

209 Kč

Kachní prsíčko s jablečno-hruškovým chutney /čatní/ balzamico s medem
a bramborové krokety
Gegrillte Entebrust mit Apfel-Birne chutney, Balsamico mit Honig, Kartoffelkroketen
Grilled duck breast with apple-pear chutney, balsamico with honey, potato croquette

170 g

259 Kč
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Uvedené gramáže masa jsou v syrovém stavu.
Přílohy u jednotlivých pokrmů jsou na 150 g.

BEZMASÁ JÍDLA

FÜR VEGETARIER / VEGETARIAN DISHES
Smažený eidam s hranolkami a domácí tatarskou omáčkou
Frittierter Eidam-Käse, Pommes frites, Sauce tartare
Fried Edam cheese, served with chips and Tartar sauce

120 g

159 Kč

Grilovaný hermelín podávaný na salátku, brusinky, opečená bagetka
Gegrillter Camembert mit Preiselbeeren und gebraten Baguette
Grilled Camembert-like cheese and cranberries served with roasted French bread

100 g

169 Kč

Špecle s chedarovou omáčkou
Spätzle mit Cheddar-Käse Sauce
Spaetzle with cheddar cheese

270 g

159 Kč

Smažená kuřecí prsíčka v cornflakes, vařený brambor
Paniertes Hahnchenschnitzel, kartoffeln
Chicken schnitzel, boiled potatoes

100 g

159 Kč

Marinované kuřecí prsíčko s hranolkami a kečupem
Marinierte Hähnchenbrust mit Pommes frites und Ketchup
Marinated chicken breast, served with chips and ketchup

100 g

159 Kč

Tradiční svíčková omáčka se špikovaným hovězím masem a podávaná
s domácími žemlovými knedlíky a divokými brusinkami
Traditioneller Lendenbraten mit Speck gespickt in Sahnesoße serviert
mit hausgemachten Semmelknödeln und wilden Preiselbeeren
Larded beef shoulder with traditional creamy vegetable sauce, served
with home-made bacon dumplings and wild cranberry garnish

100 g

129 Kč

DĚTSKÁ JÍDLA

KINDERGERICHTE / CHILDREN‘S MEALS
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Uvedené gramáže masa jsou v syrovém stavu.
Přílohy u jednotlivých pokrmů jsou na 150 g.

SALÁTY / SALATE / SALADS

César salát listy římského salátu s grilovaným kuřecím prsíčkem, parmazánem,
česnekovými krutony ochucený originálním césar dresinkem s chutí ančoviček
Caesar-Salat aus Römersalat, gegrillter Hähnchenbrust, Parmesan,
Knoblauch-Croutons, original Caesar Dressing mit Sardellen-Geschmack
Caesar salad - leaves of Roman lettuce with grilled chicken breast, parmesan cheese,
garlic croutons seasoned with the original Ceasar dressing with anchovy flavour

100 g

189 Kč

Míchaný salát s ledovým salátem, cherry rajčaty, čekankou a parmazánem
Gemischter Salat mit Eissalat, Cherry – Tomaten Chicoree, Parmesan
Mixed salad with iceberg lettuce salad, cherry tomatoes, chicory, parmesan

200 g

169 Kč

Palačinka se zmrzlinou, ovocem a čerstvou šlehačkou
Pfannkuchen mit Eis, frischem Obst und Schlagsahne
Pancake with ice cream, fresh fruit and fresh whipped cream

1 ks

79 Kč

Lívanečky s omáčkou z lesních plodů a zakysanou smetanou
Pfannkuchen mit Obst – Sosse und Sauer Sahne
Pancakes with fruit sauce and sour cream

3 ks

99 Kč

Jablečný závin se šlehačkou
Apfelstrudel mit Schlagsahne
Apple strudel with whipped cream

1 ks

69 Kč

Tatarská omáčka
Sauce tartar / Tartar sauce

70 g

30 Kč

Ďábelská omáčka
Teufelssauce / Hot sauce

70 g

30 Kč

Barbecue omáčka
Barbecue-Sauce / Barbecue sauce

70 g

30 Kč

Kečup
Ketchup / Ketchup

70 g

20 Kč

Hořčice
Senf / Mustard

70 g

10 Kč

Pečivo dle nabídky

1 ks

5 Kč

Rozpečená bageta

1 ks

35 Kč

DEZERTY / DESSERTS / DESSERTS

OMÁČKY / SAUCEN / SAUCES

Přílohy dle nabídky
Beilagen nach Tagesangebot / Offer of side dishes
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ČEPOVANÉ PIVO / ZAPFBIER / TAP BEER
Budweiser Budvar B:SPECIAL Kroužkovaný ležák

1l
0,5 l
0,3 l

88 Kč
44 Kč
34 Kč

Budweiser Budvar B:DARK Tmavý ležák

1l
0,5 l
0,3 l

88 Kč
44 Kč
34 Kč

Budweiser Budvar B:ORIGINAL Světlý ležák

1l
0,5 l
0,3 l

88 Kč
44 Kč
34 Kč

Budweiser Budvar B:CLASSIC Světlé výčepní pivo

1l
0,5 l
0,3 l

70 Kč
35 Kč
25 Kč

Budweiser Budvar B:FREE Nealkoholické pivo

1l
0,5 l
0,3 l

70 Kč
35 Kč
25 Kč

Cider Somersby

0,4 l

45 Kč

Pepsi Cola, Pepsi Cola light, Mirinda, 7UP

0,25 l

39 Kč

Evervess ginger, tonic

0,25 l

39 Kč

Tropicana, Toma džus pomeranč, jablko, ananas, multifruit, grep, jahoda, hruška, rybíz

0,25 l

45 Kč

Toma Natura neperlivá, jemně perlivá, perlivá

0,3 l

30 Kč

Mattoni jemně perlivá, perlivá

0,3 l

35 Kč

Red Bull

0,25 l

65 Kč

Lipton Ice Tea, dle nabídky

0,25 l

40 Kč

0,5 l

20 Kč

1l

40 Kč

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE / SOFT DRINKS

Voda s citronem chlazená pitná voda, citron, led
Džbán vody chlazená pitná voda, citron, led
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ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
Modrý Portugal - jakostní (Vinné sklepy Zapletal) Středoevropská odrůda světlejší
barvy, lehčího typu s jemnou skořicovou vůní. Víno je v chuti ovocné, lehce pitelné,
se středně dlouhou dochutí.

0,75 l

290 Kč

Dornfelder - jakostní (Vinné sklepy Zapletal) Plné a přitom jemné, polosladké víno
0,75 l
tmavě nachové barvy. Vůně vína je kořenitá s akcentem višní, chuť je pevná s výrazným,
ale jemným tříslem a dochutí čokolády.

290 Kč

Frankovka – pozdní sběr (Vinné sklepy Zapletal) Víno má rubínovou až purpurově
červenou barvu s fialovými odlesky. Jeho vůně je výrazná a ovocná s kořenitým aroma.
Objevují se tóny višní, červené papriky a peckovin. Chuť je teplá s kulatým tělem,
jemnými kyselinami a nasládlou tříslovinou.

0,75 l

350 Kč

Zweigelt (Rakousko – AIGNER) Toto cuvée zaujme typickým višňovým aroma, v chuti
pocítíte švestkové, vanilkové a bylinkové tóny s výrazným taninem a dřevem v dozvuku.

0,75 l

380 Kč

Merlot – výběr z hroznů (Vinné sklepy Zapletal) Mohutné víno rubínové až tmavé
granátové barvy s vůní drobného lesního ovoce a zralého černého rybízu. Chuť je plná,
najdeme v ní černé třešně a švestky a též jemné taniny. Dlouhotrvající hebká
a sametová dochuť s tóny kávy a vanilky.

0,75 l

490 Kč

Bohemia D.S.

0,75 l

300 Kč

Bohemia Brut

0,75 l

300 Kč

Cinzano

0,08 l

60 Kč

Campari

0,04 l

70 Kč

SEKT / SEKT / SPARKLING WINE

APERITIVY
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ROZLÉVANÁ VÍNA / GLASS OF WINE
Gruner Veltliner (Weingut Aigner) - suché

0,1 l
0,2 l

28 Kč
56 Kč

Rulandské šedé (Vinné sklepy Zapletal) - polosuché

0,1 l
0,2 l

28 Kč
56 Kč

Zweigeltrebe (Weingut Aigner) - suché

0,1 l
0,2 l

28 Kč
56 Kč

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
Chardonnay - jakostní (Vinné sklepy Zapletal) Plné odrůdově výrazné aromatické
0,75 l
víno, ovocného charakteru a zelenožluté barvy. Ve vůni tóny trávy a kopřiv, přecházející
do chuti podpořené jemnou kyselinkou

280 Kč

Sauvignon blanc - kabinetní (Vinné sklepy Zapletal) Svěží suché letní víno, v chuti
s elegantní kyselinkou, typická je ovocná chuť broskví, angreštu.

0,75 l

299 Kč

Rulandské šedé – pozdní sběr (Vinné sklepy Zapletal) V chuti i ve vůni je velmi
harmonické, vyvážený poměr cukrů i kyselin, u většiny milovníků vína je to jedno
z nejoblíbejnějších vín. Mladé víno je svěží a ovocné s medovým závěrem.

0,75 l

350 Kč

0,75 l

490 Kč

Gelber Muskateller Sandgrube Kremstal (Weingut AIGNER) Výrazná květinová vůně, 0,75 l
lipového květu, šeříku a černého bezu. Ovocná chuť angreštu a muškátového oříšku.
Víno je vhodné samostatně i jako aperitiv.

390 Kč

Grüner Veltliner Stoa Kamptal (Weingut Leindl) Šťavnaté a kulaté Veltlínské zelené
z oblasti Kamptal. Toto veltlínské zelené je ze sprašových půd, to se projevilo
v jeho stylu. Na nose dominují exotické plody, v chuti je patrná lehká slanost
s pepřovým závěrem. Jedná se o vyvážené a svěží víno.

0,75 l

490 Kč

Riesling Urgestein Kamptal (Weingut Leindl) Velmi pěkný Riesling z top vinic
v oblasti Kamptal. Jedná se o svěží a ovocné víno s tóny peckového ovce, pikantní
kyselinou a příjemnou mineralitou.

0,75 l

490 Kč

Muškát Rumeni – výběr z bobulí (Vinné sklepy Zapletal) Víno tmavé zlatavé barvy
s omamnou květinovou vůní, jež vybízí k napití. Chuť je výrazná a tělnatá
s až olejnatou konzistencí. Perzistentní medovo - kořenitá dochuť podpořená
vyšším zbytkovým cukrem.

0,5 l

390 Kč

0,75 l

280 Kč

Tramín červený – výběr z hroznů (Vinné sklepy Zapletal) Výrazná květinová vůně,
lipového květu, šeříku a černého bezu. Ovocná chuť angreštu a muškátového oříšku.
Víno je vhodné samostatně i jako aperitiv.

RŮŽOVÁ VÍNA / ROSÉ WINES
Frankovka rosé – jakostní (Vinné sklepy Zapletal) Víno jemně růžové barvy,
s výraznou vůní po bobulovém ovoci, malinách, jahodách přecházející chuť tohoto vína.
Chuť doplňuje kyselinka příjemně sladěná s obsahem cukru.
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TEPLÉ NÁPOJE

HEISSE GETRÄNKE / HOT DRINKS
Espresso 7 g kávy

45 Kč

Espresso Doppio 2x 7 g kávy

90 Kč

Espresso Lungo 7g kávy

45 Kč

Cappuccino 7 g kávy

55 Kč

Káva turecká 7 g kávy

39 Kč

Čaj - ovocný, černý, zelený, mátový, heřmánkový

39 Kč

Grog s citronem, 0,04 l tuzemák

50 Kč

Víno svařené - bílé, červené 0,2 l

66 Kč
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ČESKÉ LIKÉRY A LIHOVINY
Becherovka

0,04 l

49 Kč

Becherovka Lemond

0,04 l

49 Kč

Fernet Stock

0,04 l

49 Kč

Fernet Stock Citrus

0,04 l

49 Kč

Borovička

0,04 l

49 Kč

Griotte

0,04 l

40 Kč

Vaječný likér

0,04 l

40 Kč

Pepermint

0,04 l

40 Kč

Slivovice Jelínek

0,04 l

55 Kč

Hruškovice Jelínek

0,04 l

55 Kč

Meruňkovice Jelínek

0,04 l

55 Kč

Třešňovice Jelínek

0,04 l

55 Kč

Bartida čert, vaječný likér, zelená

0,04 l

50 Kč

Beefeater gin

0,04 l

65 Kč

Tuzemák

0,04 l

40 Kč

Capitan Morgan

0,04 l

65 Kč

Bacardi

0,04 l

65 Kč

Brugal extra dry bílý, superior tmavý

0,04 l

65 Kč

Capitan Bucanero Elixir 7 Años

0,04 l

100 Kč

Diplomatico reserva

0,04 l

150 Kč

Legendario 7y.

0,04 l

100 Kč

Ron Zacapa 23y.

0,04 l

160 Kč

Coman Dante

0,04 l

150 Kč

Austrian Empire Navy

0,04 l

150 Kč

RUM, GIN
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VODKA, TEQUILLA
Absolut

0,04 l

55 Kč

Finlandia

0,04 l

55 Kč

Finlandia brusinka

0,04 l

55 Kč

Ruskij Standart

0,04 l

60 Kč

Pepe Lopez silver, gold

0,04 l

70 Kč

Godet Reserve Poire au Cognac Liqueur

0,04 l

150 Kč

Metaxa *****

0,04 l

70 Kč

Berentzen jablko, višeň, švestka

0,04 l

50 Kč

Bailey´s

0,04 l

70 Kč

Jägermeister

0,04 l

65 Kč

Koskenkorva Peach

0,04 l

50 Kč

Malibu

0,04 l

50 Kč

Calvados Drouin 17% / 40%

0,04 l

90 Kč

Calvados Loret 40%

0,04 l

90 Kč

COGNAC, BRANDY

LIKÉRY
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WHISKY, BOURBON
Tullamore

0,04 l

70 Kč

Jim Beam

0,04 l

70 Kč

Jameson

0,04 l

70 Kč

Johnnie Walker

0,04 l

70 Kč

Johnnie Walker Black

0,04 l

90 Kč

Jack Daniel´s

0,04 l

90 Kč

Jack Daniel´s honey

0,04 l

90 Kč

Jack Daniel´s fire

0,04 l

90 Kč

MÍCHANÉ NÁPOJE
Aperol Spritz
Prosecco, Aperol, soda, plátek pomeranče

100 Kč

Hugo
Prosecco, máta, soda, bezový sirup, limetka

80 Kč

Mojito
bílý rum, limety, třtinový cukr, sirup, máta, soda

110 Kč

Cuba Libre
bílý rum, limetová šťáva, cola

100 Kč

SHOOTERS
Chupito
bílý rum, limetkový sirup, třešnička

0,04 l

55 Kč

Hruškové pokušení
Hruškovice Jelínek, nakládaná hruška

0,04 l

55 Kč

Švestkové pokušení
Slivovice Jelínek, sušená švestka

0,04 l

55 Kč
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