NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Víno, Prosecco

250 Kč láhev

Ks

Pivo Pilsner Urquell 15 l

960 Kč sud

Ks

Pivo Pilsner Urquell 30 l

1875 Kč sud

Ks

Pivo Pilsner Urquell 50 l

3050 Kč sud

Ks

Slivovice Anton Kaapl 0,5l

500 Kč

Ks

Hruškovice Anton Kaapl 0,5l

500 Kč

Ks

Hruškovice Jacopo Poli 0,5l

750 Kč

Ks

Rum Dos Maderas 10YO 0,2l

390 Kč

Ks

Liqueur Tatratea 52 % 0,35l

380 Kč

Ks

Jägermeister 0,5 l

290 Kč

Ks

Absolut Vodka 40 % 0,5 l

290 Kč

Ks

Beefeater Gin 40 % 0,7 l

420 Kč

Ks

Nápoje prosíme uhraďt e na účet 1499215039/30 30

Slivovice Anton Kaapl 47%

Tato prvotřídní slivovice se vy rábí

něk olika násobnou destila cí z vyzrá lého kvasu připrav eného z
kvalitních, sla dkých a zra lých švestek od ovocná ře z oblasti polsk ého
Lublinu. Všechny švestky j sou před na ložením odpeckovány. Slivov ice
obdržela od rakouských someliérů v březnu 2019 bronzovou meda ili na
soutěži v e Wieselburgu.

Hruškovice Jacopo Poli

Aromatická, ovocná pálenka z destilerie

Jacopo Poli. Zákla dní surovinou, která j e použitá pro vý robu, jsou ze
100% hrušky Williams z Jižního Ty rolska. Hruškov ice se vyrá bí v zá ří,
kdy hrušky dosa huj í nejvyšší zra losti. Hrušky nejdřív e fer mentují v
nerezových tancích, následně probíhá destilace a 6měsíční zraní opět v
nerezových tancích. Výsledná pálenka má intenziv ní a čisté aroma,
typické pro odrůdu Willia ms. C huť je j emně uhlazená, k omplexní, s
delším záv ěrem.

Hruškovice Anton Kaapl Will iams 47%

Díky ušlechtilému

speciá lnímu postupu kvašení a opatrné destila ci mistra destila téra jsou
do pálenky přeneseny typick é, j emné, plně intenzivní tóny hrušky
Willia ms. Williamska má rá zný nástup a vy zna čuj e se velmi, v elmi
dlouhou dochutí.

Rum Dos Maderas

Prémiový blend ka ribský ch rumů. Zrá ní j e

rozděleno do tří fází. Prvních 5 let zraj e v dubový ch sudech přímo v
Karibiku. Poté je přev ezen do Špa nělska, k de zraj e ve sklepích
vina řstv í Willia ms & Humbert. Nejdříve 3 roky v sudech po suchém
sherry Dos Corta dos a na závěr 2 roky v sudech po sladk ém sherry Don
Guido z odrůdy Pedro Ximénez. Dos Ma deras 5 +5 má ha rmonickou vůni
s dotek em hrozinek a fíků. Chuť je v elmi j emná, k omplexní a h řejivá .

Likér Tatratea 52%

je vlajk ovou lodí celé řady . Jedná se o čaj ovo -

bylinný likér, vy robený na přírodní bázi. Je tv ořený vyvážený m
poměrem nejjemnějšího lihu, přírodního extraktu z v ysokohorský ch
bylin, prvotřídního černého čaj e, ovocných výtažk ů a p ra menité
tatra nské v ody . Má sla dkou chuť ka ndova ného cuk ru a čaje, podpořené
aroma čerstvých ma lin, assa msk ého čaj e a lesních rostlin.

