SPORTCENTRUM
RESTAURACE
Milí hosté,
dovolte nám přivítat Vás v naší restauraci.
Sportcentrum restaurace pracuje s obyčejnými surovinami, které se snaží proměnit do moderních
delikates. Při výběru surovin je kladen vysoký důraz na jejich kvalitu a původ. Nově jsme do stálé
nabídky zařadili maso špičkové kvality s certifikací Qualivo.
Sezónní jídelní lístek pro Vás připravuje tým kuchařů pod vedením šéfkuchaře Marcela Hluštíka.
Jídla servírujeme v moderním pojetí tak, aby lahodily nejen chuťovým buňkám, ale i oku. Sledujeme
nejnovější trendy v oblasti gastronomie a dodržujeme technologii jejich zpracování.
Za celý tým Sportcentrum restaurace Vám přejeme příjemné přátelské posezení doplněné
o gastronomický zážitek.

Dear guests,
Let us welcome You to our restaurant.
The Sportcentrum Restaurant changes ordinary raw ingredients into modern delicacies. When selecting
ingredients, we place a huge emphasis on quality and origin. We have recently added high quality meat
with the certificate Qualivo to our menu.
A seasonal menu is prepared for You by a team of great chefs managed by the Head Chef Marcel Hlustik.
Meals are served in a modern concept so that they are not only delicate for your taste buds but also for
Your eyes. We follow the latest gastronomy trends and adhere to the technology of preparing them.
In the name of the entire Sportcentrum Restaurant we are happy to welcome You to a nice and friendly
atmosphere completed with an exquisite gastronomic experience.

Veškerá gramáž masa je uvedena v syrovém stavu. / Weight of meat displayed is in raw state.

PLATNOST JÍDELNÍHO LÍSTKU OD 1. 5. 2017
MLADISTVÝM DO 18 LET NENALÉVÁME ALKOHOL
WE DO NOT SELL ALCOHOL TO PEOPLE UNDER 18 YEARS OF AGE

JÍDELNÍ LÍSTEK
/ MENU
PŘEDKRMY / STARTERS
100 g

80 g

100 g

Hovězí tatarák z květové špičky Qualivo

178 Kč

Marinovaný pstruh

135 Kč

šalotka, hořčice, topinky
Beef tartar from rump steak, shallots, mustard, toast

červená řepa, zakysaná smetana, krambl z chleba, koprový olej
Marinated trout, beetroot, sour cream, bread crumb, dill oil

Grilovaná brokolice

95 Kč

kozí sýr, pesto z medvědího česneku, vlašské ořechy, kefír, bageta s bylinkovým 		
máslem
Grilled broccoli, goat cheese,wildgarlicpesto, walnuts, kefir, baguette with herb butter

POLÉVKY / SOUPS
0,25 l

0,25 l

0,25 l

Hovězí vývar Qualivo

50 Kč

Čedarová polévka

58 Kč

Hráškový krém

48 Kč

kořenová zelenina, vaječné nudle
Beef broth, root vegetables, egg noodles

brokolice, sýrová tyčinka
Cheddar soup, broccoli, cheese stick

slanina, krutóny, zakysaná smetana
Pea cream, bacon, croutons, sour cream

SALÁTY / SALADS
250 g

350 g

Míchaný listový salát, grilovaný hermelín

138 Kč

Salát s kuřecím masem

145 Kč

paprikový konfit, bageta s bylinkovým máslem
Mixed lettucesalad, grilled camembert, red pepper confit, baguette with herb butter

rajče, mrkev, kedlubna, krutóny, medovo-hořčičný dresing
Salad with chicken breast, tomato, carrot, turnip cabbage, croutons,

honey-mustard dressing

250 g

250 g

Listový salát, kozí sýr s vlašskými ořechy

138 Kč

Salát Caesar s kuřecím masem

145 Kč

červená řepa, ředkev, balzamikový dresing, bageta s bylinkovým máslem
Lettuce salad, goat cheese with walnuts, beetroot, radish, balsamic dressing,
baguette with herb butter

zastřené vejce, slanina, parmezán, ančovičkový dresing, krutóny
Caesar salad with chicken breast, yolk egg, bacon, parmesan, anchovy dressing, 		
croutons

HLAVNÍ CHODY / MAIN COURSES
150 g

150 g

500 g

200 g

150 g

200 g

200 g

Grilovaný pstruh duhový

195 Kč

Kuřecí prsa sous vide

168 Kč

BBQ vepřová žebra

168 Kč

Vepřová květová špička Qualivo

225 Kč

Hovězí burger Qualivo, farmářské hranolky

175 Kč

Hovězí květová špička Qualivo

298 Kč

Hovězí svíčková

348 Kč

brokolice, kedlubna, kefír, kopr, quinoa
Grilled rainbow trout, broccoli, turnip cabbage, kefir, dill, quinoa

lahůdková cibulka, petržel, hlíva ústřičná, vinaigrette z javorového sirupu, perníková
drobenka, domácí hranolky
Chicken breasts sous vide, bunching onion, parsley, oyster mushroom,
maple syrup vinaigrette, gingerbread crumbs, home-made fries

nakládaná zelenina, česnekový dip, hořčice, chléb
BBQ pork ribs, pickled vegetables, garlic dip, mustard, bread

uzený bok, hořčice, cibulový chips, hrášek, brambory grenaille
Pork rump steak, smoked pork belly, mustard, onion chips, peas,
potatoes grenaille

slanina, cibule, kyselý okurek, sýr gouda, rajče, salát dijónská majonéza, máslová
brioška
Beef burger with home-made french fries, bacon, onion, gherkins, gouda, tomato, 		
lettuce, Dijon mayonnaise, butter brioche

mrkev, marinované cibulky, tymiánová demi glace omáčka, bramborové chipsy
Beef rump steak, carrots, marinated baby onions, thyme demi-glace sauce, potato chips

petržel, pálené šalotky, gratinované brambory s česnekem a smetanou
Beef sirloin steak, parsley, burnt shallots, gratin potatoes with garlic and double cream

BEZMASÁ JÍDLA / VEGETARIAN FOOD
250 g

250 g

250 g

Grilovaný květák

125 Kč

Risotto s hlívou ústřičnou

125 Kč

Široké nudle se smetanou

125 Kč

sýrová omáčka, pesto z medvědího česneku, sušený žloutek
Grilled cauliflower, cheese sauce,wildgarlic pesto, dried yolk

parmezán, listový salát
Risotto with oyster mushroom, parmesan, lettuce salad

listový špenát, hrášek, parmezán
Tagliatelle with double cream, baby spinach, peas, parmesan

ČESKÁ KLASIKA / CZECH CLASSICS
150 g

150 g

150 g

Smažená gouda

125 Kč

Smažené tvarůžky

135 Kč

Kuřecí řízek

135 Kč

domácí hranolky, tatarská omáčka, listový salát
Fried gouda, home-made french fries, tartar sauce, lettuce salad

petrželové brambory s máslem, tatarská omáčka, listový salát
Olomouc fried cheese, parsley potatoes with butter, tartar sauce, lettuce salad

vařený brambor s máslem, listový salát
Chicken steak, boiled potato with butter, lettuce salad

DĚTSKÁ JÍDLA / KIDS MENU
100 g
100 g
100 g

Kuřecí prsa, jasmínová rýže

75 Kč

Kuřecí řízek, šťouchaný brambor s máslem

75 Kč

Těstoviny s rajčatovou omáčkou / sýrovou omáčkou

65 Kč

Chicken breast, jasmine rice

Chicken steak, mashed potato with butter

Pasta with tomato sauce / cheese sauce

PŘÍLOHY / SIDE ORDERSS
250 g
200 g
250 g
150 g
1 ks
200 g
150 g
100 g

Domácí hranolky

30 Kč

Farmářské hranolky, bylinková sůl, česnek, parmezán

35 Kč

Gratinované brambory s česnekem a smetanou

38 Kč

Jasmínová rýže

28 Kč

Bagetka s bylinkovým máslem

28 Kč

Grilovaná zelenina

38 Kč

Malý míchaný salát se zeleninou

38 Kč

Malý míchaný listový salát

35 Kč

Česnekový dip

18 Kč

Tatarská omáčka

18 Kč

Kečup

15 Kč

BBQ omáčka

18 Kč

Home-made French fries

Home-made French fries, herb salt, garlic, parmesan cheese

Gratin potatoes with garlic and double cream

Jasmine rice

Baguette with herb butter

Grilled vegetables

Small mixed salad with vegetables

Small mixed lettuce salad

Garlic Dip

Tartar sauce

Ketchup

BBQ sauce

DEZERTY / DESSERTS
Čokoládová hlína

zakysaná smetana, ovoce, zmrzlina, karamelový prach
Chocolate clay, sour cream, fruit, ice cream, caramel powder

65 Kč

Dorty a dezerty dle denní nabídky

Cakes and desserts according to the daily offer

K VÍNU A PIVU / WINE AND BEER SNAKS
100 g

150 g

Nakládaný hermelín

78 Kč

Bramborové chipsy

65 Kč

Pizza tyčinky

45 Kč

Sýrové tyčinky

88 Kč

chléb / bageta s bylinkovým máslem
Pickled camembert, bread / baguette with herb butter

dip z pečeného česneku / bylinkový dip
Potato chips, dip with roasted garlic / herbal dip

česnek, oregáno, olivový olej
Pizza sticks – garlic, oregano, olive oil

mozzarella, gorgonzola, česnek, oregáno, olivový olej
Cheese sticks – mozzarella, gorgonzola, garlic, oregano, olive oil

Slaninové tyčinky

mozzarella, slanina, česnek, oregáno
Bacon sticks – mozzarella, bacon, garlic, oregano

105 Kč

PIZZA
Pizzu válíme ručně a pečeme o průměru 33 cm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Margherita

125 Kč

Šunková

138 Kč

Šunková se žampiony

145 Kč

Sýrová

155 Kč

Tvarůžková

148 Kč

Pikantní

148 Kč

Kuřecí

155 Kč

Prosciutto

165 Kč

Capricciosa

155 Kč

Slaninová

145 Kč

Vegetariánská

135 Kč

rajčata San Marzano, mozarella, rajče, olivový olej, bazalka
Margherita – tomato San Marzano, mozzarella, tomato, olive oil, basil

rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, bazalka
Ham – tomato San Marzano, mozzarella, ham, basil

rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, žampiony, bazalka
Ham with Mushroom – tomato San Marzano, mozzarella, ham, mushrooms, basil

smetana, mozzarella, gorgonzola, scamorza, parmezán, bazalka
Cheese – cream, mozzarella, gorgonzola, scamorza, parmesan, basil

rajčata San Marzano, mozzarella, slanina, tvarůžky, cibule
Olomouc cheese – tomato San Marzano, mozzarella, bacon, Olomouc cheese, onion

rajčata San Marzano, mozzarella, italský pikantní salám ventricina, parmezán
Spicy – tomato San Marzano, mozzarella, Italian spicy salami, parmesan

smetana, mozzarella, kuřecí prsa, listový špenát, bazalka
Chicken – double cream, mozzarella, chicken breast, spinach, basil

rajčata San Marzano, mozarella, šunka prosciutto, parmezán, rukola, bazalka
Prosciutto – tomato San Marzano, mozzarella, ham prosciutto, parmesan, rucola, basil

rajčata San Marzano, mozzarella, šunka, žampiony, olivy, artyčoky, bazalka
Capricciosa – tomato San Marzano, mozzarella, ham, mushrooms, olives, artichokes,
basil

rajčata San Marzano, mozzarella, slanina, cibule, beraní rohy
Bacon – tomato San Marzano, mozzarella, bacon, onion, pickled peppers

rajčata San Marzano, mozzarella, brokolice, rajčata, žampiony, kukuřice, bazalka
Vegetarian – tomato San Marzano, mozzarella, broccoli, tomatoes, mushrooms, corn,
basil

12.

13.

14.

15.

Tuňáková

155 Kč

Mexická

155 Kč

Pizza alla Chef

158 Kč

Pizza Sportcentrum

168 Kč

smetana, mozzarella, tuňák, rajčata, cibule, bazalka
Tuna – double cream, mozzarella, tuna, tomatoes, onion, basil

rajčata San Marzano, mozzarella, slanina, salám ventricina, jalapeno papričky, 		
kukuřice 		
Mexican – tomato San Marzano, mozzarella, bacon, Italian spicy salami, jalapeno 		
peppers, corn

smetana, mozzarella, italský pikantní salám ventricina, gorgonzola, olivy, bazalka
Pizza alla Chef – double cream, mozzarella, Italian spicy salami, gorgonzola, olives, basil

rajčata San Marzano, mozzarella, šunka prosciutto, italský pikantní salám ventricina,
artyčoky, žampiony, olivy, bazalka
Pizza Sportcentrum – tomato San Marzano, mozzarella, ham prosciutto, Italian spicy
salami, artichokes, mushrooms, olives, basil

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
/ DRINK MENU
KÁVA A TEPLÉ NÁPOJE
/ COFFEE AND WARM BEVERAGES
Vychutnejte si zrna jemné jihoamerické arabiky a osvěžující indické robusty Parchment, které
tvoří základ dokonalého zážitku z espressa Piacetto. Piacetto espresso se vyrábí tradičním
procesem bubnového pražení, kávová zrna se zlehka a pomalu praží, výsledkem je jedinečný
požitek z plného espressa s dokonalým aroma a jemnou krémovou pěnou.
Espresso připravujeme na pákovém stroji La Cimbali.

7g

Espresso

38 Kč

7g

Espresso Lungo

38 Kč

Cappuccino

42 Kč

Café Latte Macchiato

47 Kč

Café Latte Macchiato ochucené

55 Kč

Vídeňská káva

49 Kč

Baileys káva

65 Kč

Frappé

49 Kč

Horká čokoláda Choc-o-lait

65 Kč

7g

7g

7g

7g

7g

7g

33 g

aromatické espresso s bohatou mléčnou pěnou
Aromatic espresso with rich milk foam

aromatické espresso s mlékem a bohatou, lehkou mléčnou pěnou podávané
ve sklenici
Aromatic espresso with milk and rich, light milk foam served in a glass

2 cl čokoláda / pistácie / karamel / vanilka / kokos
Café Latte Macchiato flavored chocolate / pistachio / caramel / vanilla / coconut

espresso, šlehačka
Viennese coffee – espresso, whipped cream

espresso, 2 cl Baileys, šlehačka
Baileys coffee – espresso, Baileys, whipped cream

vyšlehaná ledová káva, mléko
Frappe – grilled coffee, milk

Hot chocolate Choc-o-lait

0,2 l
0,2 l

Teplé Granini

40 Kč

Svařené víno

50 Kč

Warm granini – juice

Mulled wine

LIMONÁDY A ČAJE / LEMONADES AND TEAS
0,4 l

Domácí limonáda (dle denní nabídky)
Home-made lemonade (according to daily offer)

47 Kč

0,4 l

Domácí horký nápoj (dle denní nabídky)
Home-made hot drink (according to daily offer)

47 Kč

Čaj Pure

40 Kč

Čaj z čerstvé máty

45 Kč

Pečený čaj

47 Kč

1 ks

0,25 l
0,4 l

dle nabídky
Tea Pure (according to daily offer)

Fresh mint tea

dle nabídky
Baket tea (according to daily offer)

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE / NON-ALCOHOLIC
DRINKS
0,5/0,3 l
0,5/0,3 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,2 l

Točená kofola

35/23 Kč

Točená limonáda

30/18 Kč

Draft czech cola

Draft lemonade

Coca-Cola

35 Kč

Mattoni perlivá, jemně perlivá

27 Kč

Aquila neperlivá

25 Kč

Granini

35 Kč

Sparkling water

Still water

Fruit juice

0,25 l

Schweppes tonic, ginger, orange, bitter lemon

35 Kč

0,5 l

Džbán s vodou, citrónem a mátou

20 Kč

Red Bull Energy Drink

60 Kč

0,25 l

Jug of water, lemon and mint

KOKTEJLY / COCKTAILS
0,3 l

0,3 l

0,12 l
0,5 l

Mojito

85 Kč

Piña Colada

85 Kč

Aperol Spritz

80 Kč

Proteinový koktejl

55 Kč

4 cl světlý rum, limetka, soda, třtinový cukr, máta
Mojito – white rum, lime, soda, dark sugar, mint

4 cl světlý rum, smetana, kokosový sirup, ananasový džus
Piña Colada – white rum, double cream, coconut syrup, pineapple juice

6 cl prosecco, 4 cl Aperol, 2 cl soda

30 g protein, banán, mléko
Protein Cocktail – protein, banana, milk

PIVO ČEPOVANÉ / DRAFT BEER
0,5/0,3 l

Pilsner Urquell 12° (Plzeňský Prazdroj)
40/30 Kč
Unikátnost českého piva se opírá o tradiční ryze české technologické postupy
a kvalitu použitých surovin – český ječmenný slad, žatecký chmel a kvalitní vodu.
Vyniká sytější barvou, plnou chutí, intenzivní hořkostí a výrazným chmelovým aroma.

0,5/0,3 l

Maxmilian Světlý ležák 11° (Pivovar Kroměříž)
34/25 Kč
Maxmilian Light lager 11° (Kroměříž berewery)
Světlý ležák plzeňského typu vařený dle tradiční receptury, moravské slady dodávají
pivu vyváženou chuť se středním řízem. Příjemné aroma i hořkost mu dodávají
chmele ze Žatce, zejména žatecký červeňák, který patří mezi nejkvalitnější chmele
celého světa.

0,5/0,3 l

Maxmilian MiniMax 10° (Pivovar Kroměříž)
29/20 Kč
Maxmilian MiniMax 10° (Kroměříž berewery)
Osvěžující lehké pivo pro horké letní dny s Minimem alkoholu 2% a Maximem
osvěžení, chmeleno natřikrát, vychlazené umí osvěžit a zároveň neztrácí říz a chuť
poctivého piva. Nefiltrované, nepasterované s jemným zákalem.

0,5/0,3 l

Bernard Free

29/20 Kč

BERNARD s čistou hlavou Free je nealkoholické pivo, jehož chuť je tak blízko pivu
alkoholickému, že jej od něj téměř nerozeznáte. Díky tradičnímu výrobnímu postupu
si kromě původní příjemně hořké chuti piva zachovává i výraznou sladovou vůni
a bohatou pěnu.

PIVO LAHVOVÉ / BOTTLED BEER
0,5 l

Bernard Švestka (nealkoholické pivo, Rodinný pivovar Bernard) 35 Kč
Bernard s čistou hlavou Švestka je zcela nový druh nápoje na bázi sladu. Švestka
je vyráběna z prvotřídních surovin, z nichž přidáním přírodní švestkové šťávy
a aromatu vznikl výjimečný nápoj.

0,5 l

Bernard Višeň (nealkoholické pivo, Rodinný pivovar Bernard)
37 Kč
Bernard s čistou hlavou Višeň je nejmladší přírůstek do rodiny čistých hlav. Višeň je
vyráběna z prvotřídních surovin, z nichž přidáním višňové šťávy a aromatu vznikl
zcela výjimečný nápoj, který Vás příjemně překvapí svojí chutí i vůní.

APERITIVY / APERITIFS
0,05 l
0,1 l
0,1 l

Campari

45 Kč

Martini

55 Kč

Crodino (nealkoholické)
Crodino non-alcoholic sparkling wine

45 Kč

bianco / dry

VÍNO ROZLÉVANÉ / WINE BY GLASS
0,2 l

Chardonnay

42 Kč

0,2 l

Rulandské šedé

42 Kč

0,2 l

Tramín červený

42 Kč

0,2 l

Cabernet Sauvignon

42 Kč

0,2 l

Merlot

42 Kč

MORAVSKÁ ZEMSKÁ ROČNÍKOVÁ VÍNA
Vinné sklepy Lechovice

0,75 l

Rulandské šedé, polosuché

220 Kč

0,75 l

Chardonnay, polosladké

220 Kč

0,75 l

Tramín červený, polosuché

220 Kč

0,75 l

Sauvignon, suché

220 Kč

0,75 l

Frankovka rosé, polosladké

220 Kč

0,75 l

Cabernet Moravia, polosuché

220 Kč

0,75 l

Rulandské modré, suché

220 Kč

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA
Vinné sklepy Lechovice

0,75 l

Pálava – výběr z hroznů, polosladké

390 Kč

Rulandské šedé – pozdní sběr, polosladké

330 Kč

Ryzlink rýnský – pozdní sběr, polosladké

290 Kč

0,75 l

Ryzlink vlašský – pozdní sběr, suché

270 Kč

0,75 l

Cabernet Sauvignon – pozdní sběr, suché

290 Kč

0,75 l

Rulandské modré – výběr z hroznů, polosuché

340 Kč

0,75 l
0,75 l

USA – zlato + VINEX – stříbro + LONDÝN – bronz

VINEX – stříbro + SLOVENSKO – stříbro

SEKTY
Vinné sklepy Lechovice

0,75 l

Sekt Lechovice Demi

340 Kč

0,75 l

Sekt Lechovice Brut

340 Kč

LIKÉRY A DESTILÁTY / LIQUEURS AND SPIRITS
0,04 l

Amundsen Melon

35 Kč

Božkov Peprmint

35 Kč

Božkov Griotte

35 Kč

Božkov Vaječný likér

35 Kč

0,04 l

Baileys Original

50 Kč

0,04 l

Fernet Stock Original / Citrus

35 Kč

0,04 l

Jägermeister

55 Kč

0,04 l

Božkov Originál tuzemský

35 Kč

0,04 l

Bošácka Slivovica

45 Kč

0,04 l

Stará Myslivecká

40 Kč

0,04 l

Tatranský čaj 52%

65 Kč

0,04 l

Becherovka

40 Kč

0,04 l

Metaxa 5*

50 Kč

0,04 l
0,04 l
0,04 l

Amundsen watermelon

Peprmint liquor

Cherry liquor

Egg nog liquor

WHISKY
0,04 l

Jameson (Irsko)

55 Kč

0,04 l

Tullamore Dew (Irsko)

60 Kč

0,04 l

Jack Daniels Original / Honey / Fire (USA)

65 Kč

0,04 l

Cutty Sark (Skotsko)

55 Kč

0,04 l

Ballantines (Skotsko)

50 Kč

RUM
0,04 l

0,04 l

0,04 l

0,04 l

0,04 l

0,04 l

0,04 l

Diplomatico Reserva Exclusiva 12yo – Venezuela

95 Kč

Diplomatico Reserva Exclusiva je blendem rumů vyrobených výhradně na 		
kotlíkových destilačních zařízeních a zrajících v průměru 12 let. Je sladký s ovocnou
chutí, což je charakteristické pro všechny rumy Diplomatico, avšak obsahuje ještě
vyšší koncentraci a intenzivnější chuť.

Zacapa Centenario 23yo – Guatemala

115 Kč

Plantation 20th Anniversary – Barbados

145 Kč

Ron Zacapa Centenario 23yo je vyráběn systémem „Solera“ z těch nejpečlivěji
vybíraných rumů o stáří 6–23 let, které jsou následně blendovány po dobu minimálně
jednoho roku. Sladké aroma karamelu, vanilky, kakaa, pražených oříšků a dubovosti.
V chuti je komplexní, kořeněný s doteky tropického ovoce, kávy kůže, skořice, zázvoru
a mnoha dalších substancí. Tento rum je odborníky všeobecně pokládán za „Best in
the World“. Podáváme nejlépe v masivní sklenici s kostkou ledu.

Kompletní směs velice starých, velice kvalitních rumů převážně z ostrova Barbados.
Kořeněná vůně vanilky a hořké čokolády doplňuje aroma banánů, cukrové třtiny
a pečených kokosových ořechů. Rumy se skladují minimálně 15 let na ostrově
Barbados ve starých sudech po bourbonu.

Legendario Elixir de Cuba 7yo – Kuba

65 Kč

Presidente 15 Años - Dominikánská republika

95 Kč

Legendario Elixir de Cuba je výjimečný lahodný rum, kterému dominují nasládlé
rozinky, které jsou v destilátu macerovány po dobu jednoho měsíce. Kubánský rum
s bohatou jemnou sladkou chutí – trošku odlišný od klasických rumů z Kuby. Zraje
7 let v sudech z amerického bílého dubu. Na Kubě se vyrábí již od roku 1945 a to
z nejlepší vybrané cukrové třtiny.

Vůně a chuť rumu Presidente 15 jsou velkým gurmánským zážitkem. Spojuje v sobě
silné s jemnými tóny. Tento 15letý rum zrál v sudech z amerického bílého dubu
po bourbonu a dozrává po sherry. Krásná mahagonová barva, objemné aroma
toffee a čokolády. Chuť je ze začátku táhlá karamelová, přechází lehce do vanilky,
zakončená čokoládovými tóny, na konci lehce štiplavá.

Don Papa – Filipíny

105 Kč

Don Papa je kvalitní filipínský rum z cukrové třtiny, zraje 7 let v dubových sudech.
Lehká a ovocná vůně spojená s delikátní chutí v ústech a světle jantarová barva slibují
jedinečný prožitek, jež se rozplyne v ústech v milionu vrstev. Jeho charakter nabízí
neodolatelnou příchuť vanilky, medu a kandovaného ovoce.

Captain Morgan Original Spiced Gold – Jamaica

45 Kč

Bohaté tóny pravé vanilky, hnědého cukru, sušeného ovoce a hřejivého koření
s lehkým náznakem dubového dřeva – vše spojené do delikátní směsi, která zanechá
v ústech příjemný pocit bez pálení.

0,04 l

Havana Club 3 Años – Kuba

55 Kč

Prestižní bílý rum pocházející z Kuby. Originální jemně pískovou barvu získává po
tříletém zrání v sudech z bílého dubu. Má lahodnou chuť, skvěle se hodí k míchání
osvěžujících receptů.

VODKA
0,04 l

Božkov Vodka

35 Kč

0,04 l

Amundsen Vodka

40 Kč

0,04 l

Finlandia Vodka Original / Coconut

45 Kč

0,04 l

Absolut Vodka

50 Kč

0,04 l

Beefeater

50 Kč

0,04 l

Bombay Sapphire

55 Kč

0,04 l

Hendrick’s

85 Kč

GIN

TEQUILA
0,04 l

Tequilla Silver / Gold

Alergeny jsou k nahlédnutí u obsluhy.
Allergens are available for inspection at the service.

55 Kč

