
Plzeňský prazdroj 12°
Plzeňský prazdroj 12°
Frisco
Radegast Birell (nealkoholické pivo) / (non-alcoholic beer)
Master tmavý °

NÁPOJOVÝ LÍSTEK/Drink list

Pivo/beer
0,3 l
0,4 l
0,33 l
0,33 l
0,335 l

29 czk
39 czk
39 czk
39 czk
39 czk

nealkoholické/non-alcoholic
Coca - Cola
Coca - Cola light
Fanta orange
Kinley Tonic water
Kinley Ginger Ale
Nestea (lemon, peach, green tea)
Cappy ananas
Cappy multivitamín
Cappy černý rybíz
Cappy grapefruit
Cappy jahoda
Cappy hruška
Cappy meruňka
Aloe vera

0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l
0,25 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,5 l

33 czk
33 czk
33 czk
33 czk
30 czk
30 czk
30 czk
30 czk
30 czk
30 czk
30 czk
30 czk
30 czk
48 czk

vody/water
Bonaqua neperlivá / still
Bonaqua jemně perlivá / light sparkling
Bonaqua perlivá / sparkling
Römerquelle perlivá /  sparkling
Römerquelle neperlivá / still

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,75 l
0,75 l

30 czk
30 czk
30 czk
59 czk
59 czk

energetické nápoje/energy drinks
Red Bull 
Monster energy
M-150

0,25 l
0,25 l
0,15 l

55 czk
55 czk
60 czk

aperitivy/aperities
Martini ( bianco, extra dry, rosso)
Cinzano ( bianco, dry , rosso)
Campari
Portské víno Royal oporto ruby / white

0,08 l
0,08 l
0,1 l
0,1 l

55 czk
55 czk
70 czk
65 czk

likéry/liqueures

Becherovka
Becherovka lemond 
Fernet Stock
Fernet stock citrus 
Jägermeister
Sambuca Caffe Molinari
Sambuca Extra Molinari
Ouzo 38 %
Berentzen (dle nabídky)
Jelzin (dle nabídky)
Baileys
Vaječný likér
Medovina zámecká
Griotka
Godet Pearadise
Tatratea 52%, 72%

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

45 czk
45 czk
45 czk
45 czk
55 czk
55 czk
55 czk
55 czk
40 czk
40 czk
50 czk
40 czk
40 czk
40 czk
120 czk
50 czk



NÁPOJOVÝ LÍSTEK/Drink list

destiláty/spirits

Absinth
Stroh rum 80 %
Bacardi rum
Captain Morgan Spiced
captain Morgan Black
Havana club Aňejo blanco
Havana club Aňejo especial
Tequila silver
tequila gold
Grappa 
Vodka Finlandia
Vodka absolut
Vodka Peppar

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

60 czk
80 czk
50 czk
50 czk
55 czk
55 czk
65 czk
55 czk
55 czk
50 czk
50 czk
50 czk
50 czk

WHISKY & BOURBON & COGNAC

Johnnie walker red label
Johnnie walker black label 12 years
10 years malt whiskey 
Jameson irish whiskey
Tullamore dew
Tullamore dew 12 years
Four roses
Jack daniels 
Grants
Malt Oban
Hennessy Fine de cognac
Hennessy VS Gift
Hennessy XO

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

60 czk
120 czk
120 czk
60 czk
60 czk
90 czk 
60 czk
75 czk
60 czk

120 czk
90 czk
75 czk

240 czk

KÁVA MANUEL / COFFEE MANUEL
Ristretto
Piccolo
Espresso
Dvojité espresso
Capuccino
Latte macchiato
Vídeňská káva
Alžírská káva
Irská káva
Ledová káva
turecká káva
Bezkofeinová káva

35 czk
35 czk
35 czk
45 czk
45 czk
45 czk
45 czk
54 czk
60 czk
60 czk
35 czk
35 czk

HORKÉ NÁPOJE / HOT DRINKS
Svařené víno / Mulled wine
Grog 
Teplá griotka / Hot griotte
Svařená medovina se skořicí a citronem 
Hot ,,medovina” with lemon and cinammon
Horká čokoláda / Hot chocolate
Horké cappy / Hot cappy
Bombardino
Jägertee

0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l

0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l

40 czk
45 czk
45 czk
45 czk

50 czk
45 czk
60 czk
45 czk

ČERSTVÉ ČAJE / FRESH TEA
Mátový čaj z lístků čerstvé máty
mint tea
Zázvorový čaj z čerstvého kořene zázvoru
ginger tea

49 czk

49 czk



koktejly/cocktails

nealko-koktejly/non-alcoholic cocktails

čaje manuel/manuel tea

32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk
32 czk

100 czk

100 czk

100 czk

100 czk

100 czk

70 czk

80 czk

80 czk

100 czk

80 czk

100 czk

80 czk

100 czk

60 czk

60 czk

60 czk



VINNÝ LÍSTEK / WINE LIST

ŠUMIVÁ VÍNA, ŠAMPAŇSKÉ / SPARKLING WINES & CHAMPAGNE
Bohemia sekt demi sec
bohemia regia brut
soare sekt bianko / rosso
Prosecco Treviso
Fragolino
Champagne Moet Chandon brut
Champagne de largentine (20 let/yrs)

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

239 czk
239 czk
239 czk
259 czk
259 czk

1599 czk
1699 czk

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS
Chardonnay i.g.t. 
Itálie, bílé, suché / italy, white brut

Merlot I.G.T.
Itálie, červené, suché / Italy, red brut

Sauvignon blanc
Chile, bílé, suché / Chile, white brut

Cabernet Sauvignon
Chile, červené, suché / Chile, red brut

Lambrusco bianco i.g.t.
Itálie, bilé, suché / Italy, white brut

Lambrusco rosso i.g.t.
Itálie, červené, suché / Italy, red brut

0,2 l

0,2 l

0,2 l

0,2 l

0,2 l

0,2 l

49 czk

49 czk

49 czk

49 czk

49 czk

49 czk

SPECIÁLNÍ VÍNA Z MORAVY / SPECIAL MORAVIAN WINES
Green (veltlínské zelené)
Green se vyznačuje typickým aroma po čerstvých jablkách
a exotickém ovoci, je lehké struktury a přesto nezaměnitelný. 
Příjemně svěží vůně, na jazyce pro veltlín typická 
pikantní chuť bílého pepře. Kořenitý veltlín
pro různé příležitosti - ideální s řadou
pokrmů jako aperitiv či sám o sobě.

pink (Zweigeltrebe)
Pink je jemný, ovocný s vůní lesních plodů
a třešní, s decetním nádechem koření, 
na jazyce současně svěží a ovocný a zárověň příjemně plný.

Red (Zweigeltrebe/Frankovka)
Red se vyznačuje svou zářivou červenou barvou
a jasně zřetelnou vůní po višních a třešních.
Na jazyce je přímočarý s vyváženou kyselinkou, příjemně šťavnatý.
celkově zanechává harmonický dojem. Typické jihomoravské červené víno
s jemnou minera-litou a kořenitým závěrem.

0,75 l

0,75 l

0,75 l

259 czk

259 czk

259 czk



0,75 l

0,75 l

0,75 l

399 czk

299 czk

479 czk

MORAVSKÁ VÍNA  / MORAVIAN WINES
Muškát moravský, kabinet / Moravian muscat, kabinett
Vinařství / Winery Petr Skoupil, Velké Bílovice, obl. Morava,
podoblast velkopavlovická. Polosladké Víno světle
žluté barvy s výraznou muškátovou vůní s příjemnou lehkostí
spojenou s ovocnými tóny. / Moravian Muscat, Kabinett 09, semidry

Rulandské šedé, kabinet / Pinot Gris, kabinett
Vinařství / Winery František Mádl, Velké Bílovice, oblast Morava, 
podoblast Velkopavlovická. Suché víno. Květnatý buket
je doprovázen aromatem jemné vanilky, přecházející do vůně
dozrávajících lískových oříšků. Svěžest v chuti je dána příjemně
vyváženými kyse- linkami s projevem citrusových plodů. Výborně
kombinuje zeleninové saláty, lehká masa, a nádherně se pije i samotné.

Ryzlink vlašský, pozdní sběr / Welschriesling, late harvest
Vinařství / Winery Mikrosvín Mikulov, oblast morava,
podoblast mikulovská. Bílé, suché. Toto víno
je klasický zástupce ,,vlašáku” z pálavských vrchů,
typický svým vápenatým podložím. Na počátku bezpochyby 
naleznete ve vůni i chuti mandarinku či pomeranč přecházející
do jemné minerální slanosti a úžasné vůně sušené slámy. minerální plnost,
délka, šťavnatost a svěží ovocná dochuť jsou právě ty vlastnosti
pro něž si toto víno zamilujete. 

Pálava, výběr z hroznů / Pálava, selection of grapes
Vinařství / Winery  Moravíno Valtice, oblast Morava,
podoblast Mikulovská, obec Valtice. Bílé , polosuché.
Zlatožlutá barva, vůně po růžích je doplněna vůní vanilky.
Víno plné, s nižším obsahem kyselin, vláčné a s dlouhotrvajícím odchodem.

Maidenburg Pinot blanc, pozdní sběr / late harvest
Vinařství / Winery Reisten Pavlov, oblast morava, podoblast Mikulovská,
viniční trať U Božích muk. Bílé , polosuché. Velmi květnatá,
elegantní vůně pomeranče a lučních květin s medovým tónem, 
předznamenává plnou, strukturovanou chuť s výraznou zcela vyjímečnou
slaně působící mineralitou a dlouhou dochutí. Víno má dispozici
k dlouhému ležení. Lze očekávat pozitivní vývoj terciálního buketu zráním v láhvi. 
Jedná se o typické víno k chřestu, kde právě mohutná slaná mineraloga zdůrazňuje a podporuje jeho 
chuť.Sauvignon
Vinařství / Winery Nové Vinařství drnholec, oblast Morava, podoblast Mikulovská,
obec Drnholec. Cepáge, bílé, suché. Víno zelenožluté barvy s ovocnou vůní
připomínající broskve a žluté jablko. Chuť je plná, minerální, výrazná. 

Rulandské modré rosé / Pinot noir
Vinařství / Winery Nové Vinařství drnholec, oblast Morava, podoblast Mikulovská,
obec Drnholec. Víno oranžové až lososové barvy, s ovocnou vůní
se smetanovým podtónem. Chuť je svěží, typická pro růžová vína
z této vinařské oblasti.

Dornfehler, pozdní sběr / late harvest
Vinařství / Winery Proqin Velké Němčice, oblast Morava,
podoblast Velkopavlovická. Originální odrůdová vůně se mísí
s drobným lesním ovocem, černého rybízu, borůvek a ostružin. 
Chuť je rovněž výrazná, s komplexní strukturou, ovocnou čokoládou,
příjemně svěží, sametová a bohatá. Výtečně doplní různé druhy pečení,
grilovaných mas a skvěle se hodí k sýrům s modrou plísní.

Chardonnay, pozdní sběr / late harvest
Vinařství / Winery Kovacs Novosedly, oblast  Morava, podoblast Mikulovská.
Bílé, enologické cuvée. Vyvážené, plné, ovocné , šťavnaté víno
s povzbudivou kyselinkou. barva vína je žlutá, zlatá, slámová, optimistická,
ukazuje na vyzrálost hroznu. Vůně Vás okamžitě upoutá svojí plností, mohutností
a extraktem. Zralá a sladká žlutá jablka, šťáva spřezrálých ananasů,
zelené vlašské ořechy, které se ležením vína přemení do sekaných
až třených vlašských ořechů. To vše podbarvené příjemnou mineralitou,
nasládlým kandovaným ovocem a lučním medem. 

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l 379 czk

579 czk

399 czk

349 czk

289 czk

289 czk



0,75 l 594 czk

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l 449 czk

229 czk

309 czk

229 czk

309 czk

279 czk

VÍNA Z VINAŘSTVÍ ZAJEČÍ / ZAJEČÍ WINERY
Tramín červený, pozdní sběr / Gewzrtztraminer, late harvest
Víno zlaté barvy s typickou jemnou vůní ranní orosené růže.
Mohutný chuťový dojem připomíná broskvový kompot.
Medové a kořenité tóny se skořiovým nádechem, umocněné příjemným
zbytkovým cukrem, zanechávají dlouhý chuťový zážitek.

Cabernet moravia, jakostní / quality wine
Bohaté víno tmavě rubínové barvy, aromatické, až ohnivé
s typickou odrůdovou chutí připomínající černý rybíz.

Frankovka, pozdní sběr / Blaufränkisch (lemberger), late harvest
Víno rubínové barvy s výraznou vůní drobného červeného ovoce.
V chuti je víno plné s vyzrálými tříslovinami a jemnou smetanovou dochutí.
Nejlépe se hodí k různým úpravám vepřového masa, těstovinám nebo sýrům
s modrou plísní jako je gorgonzola, zlatá niva nebo roquefort.
Neronet (Top vína 77 / Top wines 77)
Víno tmavě červené barvy s nádhernou ovocnou vůní ostružin
a černých plodů s bohatou strukturou vyzrálých tříslovin
a dlouhou perzistencí. Doporučujeme především ke specialitám na grilu,
zvěřině, kořenité úpravě vepřového masa a měkkým kozím sýrům.
Víno je vhodné k okamžitému stolování i uložené do archívu na 3-5 let.

Veltlínské zelené, jakostní / Gruner Veltliner ( Veltlin), quality wine
Jemné víno s ovocnou vůní, žlutozelenou barvou a svěží kyselinkou.
Má lahodnou kořenitě mandlovou chuť. Doporučujeme podávat
k zeleninovým salátům, sýrům, ale i ke smaženým pokrmům.
Ryzlink rýnský, pozdní sběr / Rhineriesling, late harvest
Víno se zlatavou barvou, ovocnou chutí citrusových plodů
a nádechem lipového květu a vlašských ořechů.
V chuti je příjemně kořenité s pikantní kyselinkou.
Doporučujeme k rybám, drůbeži, teplé i studené šunce
nebo lehčím úpravám telecího masa.

Chardonnay, jakostní / quality wine
Víno vyznačující se širokým spektrem vůní s převahou
svěžích broskví a grapefruitů je díky své znamenité bohaté
smetanově-ořechové chuti nejpopulárnějším vínem na světě.
Doporučujeme k sýrům či bílým masům.

ZAHRANIČNÍ VÍNA  / FOREIGN WINES
NĚMECKO / GERMANY

Riesling pfalz
Vinařství/Winery Langwalter, oblast Falcko. Bílé, suché.
100% Riesling od malého, ale prestiižního vinaře.
Víno má světlou barvu se zelenkavými odlesky. Víno má přímou,
svěží, nekomplikovanou vůni s pěkně zakomponovanými
tóny zelených jablek, limetek a grepfruitů. Šťavnatá minerální
a ovocná chuť s výraznější kyselinou a dotekem čerstvých citrusů.
Středně dlouhé, vyvážené, přímévíno od prestižního vinaře,
které je vhodné do gastronomie, a které ocení laik i odborník.
Doporučujeme kombinovat se saláty a kozím sýrem.

RAKOUSKO / AUSTRIA

Grüner Veltliner, Federspiel
Vinařství/Winery Domain Wachau, oblast Wachau.
Bílé, suché. Světle žlutá barva s nazelenalým odstínem.
Vůně ovocně peřnatá. Chuť svěží, ovocná, mírně perlivá
s mandlovou hořkostí v dochuti. Pikantní kyselina.

0,75 l 229 czk

0,75 l 299 czk



0,75 l

399 czk

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l

0,75 l 259 czk

279 czk

989 czk

349 czk

299 czk0,75 l

0,75 l 399 czk
ARGENTINA 

Viňa Amalia ,,Dos Fincas”
Vinařství/Winery Finca la Amalia, oblast mendoza. červené suché.
Vyrobeno z odrůd Cabernet Savignon a Malbec. Temně rubínová barva,
v chuti krásně vyzrálého černého ovoce s příjemným nádechem dubu.
30% vína zrálo 6 měsíců v dubovém sudu.

CHILE

Casillero del diablo cabernet sauvignon
Oblast Maipo Valley. Červené, suché s kořeněným charakterem
a dlouhotrvající chuti po drobném bobulovitém červeném ovoci.
Výborně se hodí k červeným masům a sýrům.

ŠPANĚLSKO / SPAIN

Azabache, Rioja
Červené, hluboká purpurově rubínová barva, vůně a aroma kůže,
orientálních dřev a koření. Dlouhý chuťový vjem je charakteristický
pro použitou odrůdu Garnacha.

FRANCIE / FRANCE

Chablis 1er cru ,,Montmains”
Vinařství/winery Moillard, oblast Chablis. Bílé, suché, Premiér Cru AOC.
Svěží Chardonnay s pevným tělem, v chuti citrusové plody podkreslené
jemnou mineralitou. Jemné máslové tóny v dlouhém závěru.

Bordeaux rouge barrique Chateau du Bois de Favereau
Nejprodávanější víno a zároveň jednoznačný vítěz
při hodnocení kvalita /  cena. 
60% merlot , 35% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet franc.
Základní červené bordeaux, které zrálo 1 rok na nových dubových sudech.
Klasické tóny zralého červeného ovoce 
v projevu odrůdy cabernet sauvignon s lehkou divokostí a tříslovinami.
Víno dosahuje kvalit běžnějších cru bourgeois.

Calvet Rose d´Anjou
Suché, růžové víno s aroma po malinách, vhodné k bílému masu během letní party.

ITÁLIE / ITALY

Zonin pinot Grigio Veneto I.G.T.
Oblast Venete. Bílé, suché, harmonické a čerstvé sametové chuti a vůně.
Doporučováno podávat ke světlým masům, rybám, zeleninovým salátům a těstovinám.

Primitivo I.G.T.
Oblast Puglia. Červené, chuť plná s pozvolně vystupujícím taninem,
ovocný (ostružinový ) bouquet. Vhodné k těstovinám, červenému masu a sýrům.

Chianti Colli Senesi D.O.C.G.
Oblast Toscana - mírné sienské pohoří hraničící s oblastí Chianti classico.
Červené, suché, přiměřeně tříslovité s nezapomenutelným charakterem,
intenzivně vinný bouquet s měkkou a delikátní vůní. Vhodné k pečenému
bílému masu, důbeži a zvěřině.

Canti Prosecco Brut
Oblast Veneto. Suché, bílé a perlivé ovocné víno s aromatickou
a charakteristickou chutí. jako aperitiv je vhodný po celou dobu jídla.

0,75 l

279 czk

259 czk

449 czk


