JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

SNÍDANĚ
Co začít příjemný den právě takto?
MIMOSA ……………………………………………….................… 85 Kč
Prosecco s čerstvým pomerančovým freshem
ANGLICKÁ SNÍDANĚ ……………………………………………..................………………......... 195 Kč
dvě sázená vejce s jemně zauzenými fazolkami, vypečenou slaninou, Cumberlandskými
bylinkovými klobáskami, grilovanými rajčaty a žampiony Portobello, podávané s bylinkovým
máslem a čerstvým pečivem z naší pece
FRANCOUZSKÁ SNÍDANĚ ………………………......………….............……………………….… 218 Kč
výběr delikatesních sýrů a sezónního ovoce s fíkovou marmeládou, karamelizovanými
pekanovými ořechy, jedním vejcem nahniličku, rozpečeným croissantem s marmeládou,
podávané s bylinkovým máslem a čerstvým pečivem z naší pece
KONTINENTÁLNÍ SNÍDANĚ ……………………………………………….......………………….... 189 Kč
dvě vejce na hniličku se sýrem Ementaler, vepřovou dušenou šunkou, doplněné marmeládou,
bylinkovým máslem a čerstvým pečivem z naší pece
VEJCE BENEDIKT S LOSOSEM …………………………………………....………………………… 175 Kč
dvě ztracená vejce podávaná na briošce z naší pece, doplněná lososem, holandskou omáčkou a
čerstvým polníčkem
VEJCE BENEDIKT SE ŠUNKOU ………………………………………………………....…….….… 168 Kč
dvě ztracená vejce podávaná na briošce z naší pece, doplněná vepřovou dušenou šunkou,
holandskou omáčkou a čerstvým polníčkem
FLORENTINSKÁ VEJCE ……………………………………………………………….......……….… 155 Kč
dvě ztracená vejce podávaná na briošce z naší pece, doplněná baby špenátem restovaným na
másle a šalotce, přelitá holandskou omáčkou
VEGETARIÁNSKÁ SNÍDANĚ ………………………………………………...…………..…………… 138 Kč
řecký jogurt podávaný s křupavým musli vlastní výroby s třemi druhy ořechů, skořicí a vanilkou,
doplněné čerstvým sezónním ovocem a medem
OŘECHOVÝ CHLÉB S AVOKÁDEM ................................................................................ 145 Kč
opečený ořechový chléb z naší pece, doplněný pomazánkou z avokáda, chilli, pepře a limetky,
ozdobený drcenými pistáciemi, řeřichou, chia semínky a jahodami

Omelety
FRANCOUZSKÁ OMELETA ………………………………………...............…………………..…… 158 Kč
s vepřovou dušenou šunkou sýrem Gruyére, čerstvou pažitkou, podávaná s bylinkovým máslem
a čerstvým pečivem z naší pece
FRANCOUZSKÁ OMELETA VEGETARIÁNSKÁ ………………………..............………..…..... 158 Kč
s kozím sýrem, baby špenátem restovaným na másle a šalotce, podávaná s bylinkovým máslem
a čerstvým pečivem z naší pece
OKONOMYIAKI ...………………………………………………………….............…………………… 185 Kč
japonská omeleta se zelím, doplněná okonomyiaki omáčkou, japonskou majonézou, řasou Nori,
slaninou a hoblinkami sušeného tuňáka

Snídaňové drobnosti
Vaj íčka, jak je máte rádi s čerstvým pečivem z naší pece a bylinkovým máslem.
TŘI VEJCE DO SKLA s přepuštěným máslem, parmazánem a pažitkou ........................ 120 Kč
TŘI MÍCHANÁ VEJCE na másle a šalotce ..................................................................... 95 Kč
TŘI SÁZENÁ VEJCE s vepřovou dušenou šunkou ......................................................... 125 Kč
TŘI SÁZENÁ VEJCE se slaninou .................................................................................. 125 Kč
TEPLÉ MINIPÁREČKY pět kusů minipárečků s hořčicí a domácím křenem s jablky ....... 118 Kč

Kaše
POHANKOVÁ KAŠE ……………………………………………………………………….................. 138 Kč
z pohankové lámanky, podávaná se sušeným ovocem a datlovým sirupem
KRUPICOVÁ KAŠE ………………………………………………………………………………........... 125 Kč
z espumy, podávaná s marinovanými hruškami se skořicí a přelitá přepuštěným máslem

Snídaňové sladkosti
RANNÍ PROBUZENÍ ...........…………………………………………………………........…….......... 65 Kč
námi vyrobený a čerstvě upečený croissant, podávaný s máslem a domácí marmeládou
FRANCOUZSKÝ TOUST .............……………………………………………..…………….........… 130 Kč
tousty z bílého snídaňového chleba namočené v mléce s vejci, opečené na másle se skořicí a
vanilkou, podávané s banány, jahodami, medem a creme fraiche
PĚT LÍVANEČKŮ S JABLEČNÝM PYRÉ SE ZÁZVOREM …………………..…….................. 135 Kč
doplněné cukrem, skořicí a šlehaným sladkým tvarohem, přelité přepuštěným máslem
PĚT LÍVANEČKŮ S OVOCEM ..........……………………………………………………...........….. 138 Kč
s čerstvými jahodami a borůvkami, doplněné sladkým šlehaným tvarohem a přelité
přepuštěným máslem
ŽEMLOVKA A LÁ MINUTE ........….………………………………………………………………...... 128 Kč
čerstvě připravovaná žemlovka z našeho sladkého pečiva, zapečená s jablky, tvarohem a
vanilkovou omáčkou s rozinkami

Snídaně pro dva
RANNÍ PROBUZENÍ V PAŘÍŽI ………………………………………………………….…….…….… 450 Kč
výběr delikatesních sýrů se sezónním ovocem, fíkovou marmeládou, karamelizovanými
pekanovými ořechy, dva croissanty s čajovým želé Noel a Paris, dvě konvičky čaje Coquelicot
Gourmand, servírované s bylinkovým máslem a čerstvým pečivem z naší pece
RANNÍ PROBUZENÍ V LONDÝNĚ …………………………………………………................…… 450 Kč
dvě sázená vejce s jemně zauzenými fazolkami, vypečenou slaninou, šesti Cumberlandskými
bylinkovými klobáskami, dvě Canelle s čajovým želé Earl Grey, dvě konvičky čaje Earl Grey Yin
Zhen, servírované s bylinkovým máslem a čerstvým pečivem z naší pece
RANNÍ PROCHÁZKA LUCEMBURSKÝMI ZAHRADAMI ……………………………………....… 450 Kč
dvě vejce na hniličku se sýrem Ementaler, vepřovou dušenou šunkou, paštikou vlastní výroby,
dvě briošky z naší pece s čajovým želé Jardin du Luxembourg, dvě konvičky čaje Thé Verd Bali,
servírované s bylinkovým máslem a čerstvým pečivem z naší pece

Slané palačinky - Galettes
SE ŠUNKOU ....................................................................... ........................................... 148 Kč
s vepřovou dušenou šunkou, sýrem Ementaler a sázeným vejcem, doplněná listovým salátkem a
cherry rajčátky – tak, jak to milují Francouzi
S KOZÍM SÝREM ........................................................................................................... 155 Kč
doplněná brusinkami, piniovými oříšky, listovým salátkem a cherry rajčátky
S GORGONZOLOU ........................................................................................................ 148 Kč
doplněná marinovanou hruškou, baby špenátem, ořechy, crème fraîche,a listovým salátkem s
cherry rajčátky

Sladké palačinky - Crepes
S MLÉČNOU ČOKOLÁDOU doplněná banánem a šlehačkou ......................................... 125 Kč
S ČERSTVÝMI JAHODAMI a marmeládou, doplněná šlehaným sladkým tvarohem ....... 125 Kč
S KARAMELOVOU PASTOU ze sušenek, sladkým tvarohem a pekanovými ořechy ....... 125 Kč
S ČERSTVOU CITRÓNOVOU ŠŤÁVOU doplněná cukrem a šlehačkou ........................... 125 Kč

Dezerty
Dezerty najdete v nabídce bistra (horní patro).
Z důvodů odděleného provozu horního bistra a dolní restaurace je
zapotřebí dezert nejdříve zaplatit u horn í pokladny a poté vám
zaplacen ý dezer t rádi odneseme dolů

Mohlo by se hodit navíc
CROISSANT ................................................................................................................. 30 Kč
SALÁT Z ČERSTVÉ ZELENINY – PŘELITÝ OLIVOVÝM OLEJEM .................................... 85 Kč
SALÁT Z ČERSTVÉHO OVOCE ...................................................................................... 95 Kč
MARMELÁDA ............................................................................................................... 30 Kč
MÁSLO ......................................................................................................................... 28 Kč
PEĆIVO S BYLINKOVÝM MÁSLEM ................................................................................ 45 Kč
MED ............................................................................................................................. 20 Kč
VYPEĆENÁ SLANINA ................................................................................................... 45 Kč
BOX NA JÍDLO .............................................................................................................. 15 Kč

Marthy’s Kitchen Vám přeje dobrou chuť!

Sez nam alergen ů nemáme přímo v jídel ním lístku,
ale náš personál Vám na pož ádání ke kaž dému jídlu pod á potřeb né
informace.

MĚSÍČNÍ SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Polévka
DLE DENNÍ NABÍDKY A S PEČIVEM Z NAŠÍ PECE ......................................................... 65 Kč
informujte se prosím u obsluhy

Hlavní jídla

NICOISE SALÁT .......................................................................................................... 240 Kč
čerstvý grilovaný tuňák (100g) na listových salátech s fazolovými lusky, brambůrkami
grenaille, cherry rajčátky a kapary, doplněné zastřeným vejcem a dresingem z hrubozrnné
hořčice
VEGETARIÁNSKÉ ŠPENÁTOVÉ KARBANÁTKY ............................................................ 165 Kč
s muškátem, doplněné rozmarýnovými grenaillemi a bylinkovým dipem
CIZRNOVÝ FALAFEL .................................................................................................... 185 Kč
s koriandrem a pyrém z pečených lilků, doplněný jogurtovou omáčkou harissa
LINGUINE S ČERSTVÝM TUŇÁKEM ............................................................................. 238 Kč
linguine Alio olio s pečeným česnekem a tataráčkem z čerstvého tuňáka 70 g, doplněné
limetkovou majonézou
KACHNÍ PRSÍČKO 180 g .............................................................................................. 265 Kč
kachní prso sous-vide s kaštanovým pyré a višňovým demi-glace
BURGER S TRHANÝM HOVĚZÍM MASEM 150 g ............................................................ 245 Kč
trhané hovězí maso sous-vide se zelným salátem Coleslaw, podávané v housce z naší pece

Dezerty

CREME BRULÉE ............................................................................................................ 92 Kč
MONT BLANC ............................................................................................................... 118 Kč
kaštanové pyré se smetanou

TAPAS
Ke všem tapas pod áváme pečivo z naší pece.

Studené tapas
VÝBĚR DELIKATESNÍCH UZENIN A SALÁMŮ 150 g .................................................... 245 Kč
doplněný okurčičkami Cornichon, plody kapary a grissini vlastní výroby
VÝBĚR DELIKATESNÍCH SÝRŮ 150 g .......................................................................... 245 Kč
doplněný domácí fíkovou marmeládou, marinovanými sušenými rajčaty, karamelizovanými
pekanovými ořechy a grissini vlastní výroby
UZENÝ PSTRUH 50 g ................................................................................................... 128 Kč
s lehkým bramborovým salátem s koprem, ředkvičkamia creme fraiche
MARTINOVA PAŠTIKA 70 g ......................................................................................... 98 Kč
z drůbežích jater, doplněná praženými mandlemi, brusinkami a přepuštěným máslem
VEPŘOVÝ SULC 80 g .................................................................................................... 95 Kč
s kořenovou zeleninou, nakládanou červenou cibulí, podávaný s kváskovým chlebem
HUMMUS 100 g ............................................................................................................ 125 Kč
cizrna se sezamovou tahini pastou, kořením zaatar, posypané praženými pistáciemi
PEČENÉ OLIVY ............................................................................................................. 75 Kč
v rajčatové marinádě s dobromyslem
PRAŽENÉ MANDLE ....................................................................................................... 84 Kč
s mořskou solí
VARIACE STUDENÝCH TAPASŮ ................................................................................. 450 Kč
Rádi byste ochutnali od všeho trochu ? V tom případě vám přijde vhod kombinace studených
tapasů z naší nabídky.

Teplé tapas
GRILOVANÝ ŘECKÝ SÝR HALLOUMI ............................................................................ 124 Kč
doplněný marinovanými pečenými paprikami
BRUSCHETTA S HOUBAMA ........................................................................................... 98 Kč
houbové ragů s hříbky, šaltkou a čerstvými bylinkami, podávané na opečeném kváskovém
chlebu
PEČENÉ ŠVESTKY VE SLANINĚ 6ks ............................................................................. 87 Kč
marinované švestky v červeném víně a zabalené v anglické slanině
GRILOVANÉ KALAMÁRY 3 ks ....................................................................................... 145 Kč
podávané s lehkým bramborovým salátem a šafránovou majonézou
SMAŽENÉ KREVETY 3 ks ............................................................................................ 156 Kč
v tempuře, podávané s řasami Wakame a naší chilli majonézou
KAPŘÍ HRANOLKY 50g ................................................................................................ 136 Kč
s bylinkovým dipem

Marthyś Kitchen vám přeje dobrou chuť.

STUDENÉ NÁPOJE
Domácí limonády 0,5l
připr avované z vlastních sirupových svar ů
OKURKOVÁ SE ŠALVĚJÍ .............................................................................................. 68 Kč
MALINOVÁ S VANILKOU .............................................................................................. 68 Kč
POMERANČOVÁ S HŘEBÍČKEM A SKOŘICÍ .................................................................. 68 Kč

Domácí Ice-tea 0,3l

original Dammann Frères Paris 1692
ZELENÝ BALI ............................................................................................................... 58 Kč
Směs čínského zeleného čaje Sencha s okvětnímu lístky růže s aroma liči a grapefruitu. Ice-tea
je macerovaný za studena, lehce doslazený, doplněný ledem, mátou a pomerančem.
OVOCNÁ SAMBA ........................................................................................................... 58 Kč
Ovocná směs ibišku, kousků jablek, šípku, pomerančové kůry s příchutí manga a exotického
ovoce, obohacená okvětními lístky měsíčku. Čaj je lehce doslazený a doplněný malinami a
čerstvými jahodami.

Fresh juice 0,3 l
POMERANČ .................................................................................................................. 95 Kč
GREP ........................................................................................................................... 95 Kč
JABLKO ....................................................................................................................... 95 Kč
MIX POMERANČ S GREPEM .......................................................................................... 95 Kč

Smoothie 0,4 l
MANGO smoothie mango, banán, jablečný fresh ......................................................... 118 Kč
ANANAS smoothie ananas, banán, jablečný fresh ....................................................... 118 Kč
MARACUJA smoothie maracuja, banán, jablečný fresh ................................................ 138 Kč

Limonády Fentimans 0,275 l
Je-li něco, co Fentimans odlišuje od jiných, je to ČAS.
Všechny botanické limonády Fentimans se připravují celých 7 dní s
použ itím pouz e b ylinných a rostl in ných výtaž ků.
ROSE LEMONADE ......................................................................................................... 75 Kč
Zdrojem je čistý růžový olej Otto, ze světově proslulého Údolí růží u bulharského Kazanlaku.
MANDARIN AND SEVILLE ORANGE JIGGER ................................................................. 75 Kč
Správná kombinace šťávy z mandarinek, sevillských pomerančů a rostlinných výtažků.
VICTORIAN LIMONADE ................................................................................................. 75 Kč
Limonáda z čisté citrónové šťávy vás zajistě “nakopne”.
CHERRY TREE COLA .................................................................................................... 75 Kč
První botanicky vařená Cola na světě se sladkou příchutí třešní je prostě “TOP”.
CURIOSITY COLA ......................................................................................................... 75 Kč
Tradiční Cola inspirovaná původním receptem, obsahující výtažky rostlinných složek.
SPARKLING RAPSBERRY ............................................................................................. 75 Kč
Osvěžující limonáda s příchutí čerstvě nasbíraných malin.
APPLE AND BLACKBERRY ........................................................................................... 75 Kč
Limonáda z jablek a ostružin doplněná o rostlinné výtažky.
GINGER BEER .............................................................................................................. 75 Kč
Tradiční zázvorová limonáda s plnou chutí jemného zázvoru.

Toniky Fentimans 0,2 l
ORIENTAL YUZU s příchutí citrusů ............................................................................... 75 Kč
PINK GRAPEFRUIT s příchutí růžového grapefruitu ...................................................... 75 Kč
PREMIUM INDIAN s příchutí citronové trávy .................................................................. 75 Kč
BOTANICAL s příchutí květin a bylinek .......................................................................... 75 Kč

Chari Tea 0,33l
Je organický ledový čaj s přístupem fair-trade.
CHARI TEA BLACK ....................................................................................................... 75 Kč
Tresť z černého čaje doplněná sirupem z agáve a citrónovou šťávou.
CHARI TEA MATÉ ......................................................................................................... 75 Kč
Sycená tresť černého čaje a maté, doplněná agávovým sirupem, pomerančovou a citronovou
šťávou.
CHARI TEA RED ........................................................................................................... 75 Kč
Tresť z čajovníku rooibos doplněná sirupem z agáve, přírodní šťávou z marakuji a černého bezu.

Vody a minerální vody
NEPERLIVÁ - SOLAN DE CABRAS
Voda Solan de Cabras má blahodárné účinky na lidské zdraví díky vyrovnanému obsahu vápníku,
hořčíku a křemíku.
SOLAN 0,5 l .................................................................................................................. 45 Kč
SOLAN 1 l ............................................................................................. 88 Kč + záloha 12 Kč
JEMNĚ PERLIVÁ - BADOIT
Francouzská minerální voda s dokonale jemnými bublinkami a vyváženým obsahem minerálních
látek vyvěrá z hloubky 153 metrů při teplotě 16 stupňů Celsia.
BADOIT 0,33 l ............................................................................................................... 65 Kč
BADOIT 0,7 l ................................................................................................................. 96 Kč
PERLIVÁ - PERRIER
Perlivé minerální vody přírodního původu. Minerální voda Perrier obsahuje pouze minerální soli
a přírodní plyn.
PERRIER 0,33 l ............................................................................................................. 55 Kč
PERRIR 0,7 l ................................................................................................................. 95 Kč
VODA Z KOHOUTKU O,7 l s citrónem a mátou .............................................................. 30 Kč

TEPLÉ NÁPOJE
Káva
Podáváme kávu z české pražírny café Jordán s čerstvým plnotučným
mlékem.Jednu porci připravujeme z 8 g kávy.
ESPRESSO S MLÉKEM ................................................................................................. 48 Kč
ESPRESSO NA LEDU (BEZ MLÉKA) ............................................................................... 48 Kč
DOUBLE ESPRESSO ..................................................................................................... 65 Kč
RISTRETTO .................................................................................................................. 48 Kč
MACCHIATO ................................................................................................................. 48 Kč
CAPPUCCINO ............................................................................................................... 55 Kč
LATTE MACCHIATO ..................................................................................................... 65 Kč
LEDOVÉ LATTE MACCHIATO ....................................................................................... 70 Kč
AMERICANO ................................................................................................................. 50 Kč
VELKÉ CAPPUCCINO ................................................................................................... 75 Kč
FLAT WHITE ................................................................................................................ 80 Kč
SHOT KÁVY NAVÍC ....................................................................................................... 25 Kč

Chai latté
TEPLÉ ČI STUDENÉ ..................................................................................................... 85 Kč
Kombinace černého čaje, vyšlehaného mléka a směsi tradičního indického koření.

Horká čokoláda Callebaut
MLÉČNÁ z pravé belgické čokolády ............................................................................... 85 Kč
HOŘKÁ ze 70% belgické čokolády ................................................................................. 85 Kč

Čaje Dammann Frères Paris 1692
Prvotřídní francouzské čaje vyráběné již od roku 1692 za doby Ludvíka
XIV.

Černé čaje

EARL GREY YIN ZHEN .............................................................................................. 68 Kč
Směs Earl Grey Yin Zhen tvoří vysoce kvalitní černý čínský čaj Keemun. Nálev je červenavé
barvy, se sladkým květovým aroma s mírnými čokoládově-medovými podtóny. Chuť čaje
umocňuje esenciální bergamotový olej z Kalábrie. Doporučená doba louhování: 4 - 6 minut.
BREAKFAST ............................................................................................................. 68 Kč
Vyvážená a jemná čajová směs Breakfast je určena pro snídani a kombinuje vybrané druhy
černých čajů z Cejlonu, Darjeelingu a Assamu. Tento čaj Vás bude provázet do každého nového
dne a obměnou může být kombinace čaje a mléka. Doporučená doba louhování: 4 – 6.
COQUELICOT GOURMAND ........................................................................................ 68 Kč
Čajová směs Coquelicot Gourmand: směs černých čajů z Číny a Ceylonu, okvětních lístků růžové
pivoňky a modré chrpy, jemné aroma vlčího máku a marcipánu. Doporučená doba louhování: 4 6 minut.

Zelené čaje

SENCHA FUKUYU ........................................................................................................ 68 Kč
V Japonsku je zelený čaj Sencha Fukuyu součástí tradice a je nazývaný čajem pohostinnosti. Má
vysoký obsah vitaminu C. Tento čaj je oblíbený pro svoji osvěžující vlasnosti a ovocnou vůni s
lehkým nádechem hořkostí. Doporučená doba louhování: 4 - 6 minut.
BALI ............................................................................................................................. 68 Kč
Bali je směs čínského zeleného čaje Sencha a okvětních lístků růže s aroma liči a grapefruitu.
Vyznačuje se jemnou rovnováhou ovoce a květin, jemně parfémovaný.Jedná se o jeden z
nejúspěšnějších čajů Dammann Frères. Doporučená doba louhování: 4 - 6 minut.
MISS DAMMANN ........................................................................................................... 68 Kč
Inspirací této čajové směsi Miss Dammann byly typické pařížské slečny, temperamentní,
pikantní a nevyzpytatelné. Rafinované spojení zeleného čaje s kousky zázvoru a vůní citrusů s
mučenkou vytváří dokonalou čajovou směs. Doporučená doba louhování: 4 - 6 minut.

Bílý čaj

THÉ BLANC PASSION DE FLEURS ................................................................................ 68 Kč
Směs Thé blanc Passion de Fleurs kombinuje jemnost bílého čínského čaje Pai Mu Tan s jemnou
vůni růže, meruňky a plodů mučenky. Čaj je posetý okvětními lístky růží a ochucený esenciálními
oleji z růží. Doporučená doba louhování: 4 - 6 minut.

Ovocné čaje
PROVENCE ................................................................................................................... 68 Kč
Nejoblíbenější ovocná směs Provence obsahuje směs květů ibišku, kousky jablka, šípku a
pomerančové kůry. Obohaceno jemným aroma a chutí meruněk a broskví. Doporučená doba
louhování: 4 - 6 minut.
SAMBA .......................................................................................................................... 68 Kč
Excelentní Samba je ovocná směs ibišku, kousků jablek, šípku a pomerančové kůry s příchutí
manga a exotického ovoce, obohacená okvětními lístky měsíčku. Doporučená doba louhování:
4 - 6 minut.

Bylinkové čaje

CAMOMILE .................................................................................................................... 68 Kč
Heřmánková bylinná směs tvoří pečlivě vybraný malý bílý květ heřmánku. Nálev je lehce nasládlý
s květinovým nádechem. Doporučená doba louhování: 3 – 5 minut.
TISANE BALI ................................................................................................................. 68 Kč
Je jedinečná kombinace bylinek, verbeny a lipového květu, který dává směsi medový nádech.
Svěžest a letní ovocnou chuť doplňuje aroma litchi, broskví a grapefruitu. Doporučená doba
louhování: 6 minut.

Rooibos čaj

ROOIBOS VANILLE ........................................................................................................ 68 Kč
Čaj rooibos obsahuje vitamín C a řadu minerálních látek, například měď, železo, draslík, vápník
nebo hořčík. Čaj rooibos neobsahuje kofein. Je vhodný při žaludečních potížích nebo proti bolení
hlavy. Má protistresové účinky. Doporučená doba louhování: 4 - 6 minut.

Čaj – konvička
Z ČERSTVÉHO ZÁZVORU .............................................................................................. 68 Kč
Z ČERSTVÉ MÁTY ......................................................................................................... 68 Kč

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Perlivá vína a Prosecca
FRIZANTE DOC TREVISO, ITÁLIE VILLA SANDI - rozléváme
Lahodné perlivé víno, které se hodí jako aperitiv nebo se dobře páruje s mořskými plody. Jemné
a přetrvávající perlení. Ovocná vůně i chuť.
1,5 dcl ........................................................................................................................... 55 Kč
0,75 l .......................................................................................................................... 260 Kč
ROSÉ IL FRESCO, ITÁLIE VILLA SANDI - rozléváme
Jemné a dlouhotrvající perlení. Ovocná a květinová vůně s náznaky zlatých jablek a drobného
horského kvítí. Chuť je suchá, svěží. Ovocná a vyvážená dochuť. Vynikající aperitiv, který se hodí
k celé řadě pokrmů. Ideální je kombinace s rybami, především pak s livornskou úpravou.
1,5 dcl ........................................................................................................................... 65 Kč
0,75 l ........................................................................................................................... 330 Kč
CUVÉE SPUMANTE EXTRA DRY, ITÁLIE BEDIN
Svěží a lehké prosecco slámově světle žluté barvy s mírně nahořklou chutí a aromatem ovoce
a květin.
0,75 l .......................................................................................................................... 320 Kč
CONEGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG BRUT, ITÁLIE LE MANZANE
Prosecco šťavnaté a svěží chuti, světle slámově žluté barvy, jemné ovocné vůně s náznaky
květin a chlebové kůrky.
0,75 l .......................................................................................................................... 420 Kč
VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG, ITÁLIE CASA FARIVE
Výběrové prosecco světle slámově žluté barvy, svěží a harmonické, plné chuti s aromatickými
tóny ovoce, žlutých jablek a bílých květin.
0,75 l .......................................................................................................................... 430 Kč

Cidery
BRITSKÝ CIDER DRAUGHT 0,33 l .................................................................................. 85 Kč
pravý anglický cider lehce slámové barvy s květinovo-jablečným aroma
FRANCOUZSKÝ CIDRE VAL DE RANCE 0,25 l ................................................................ 75 Kč
pravý bretaňský bio cidre zrající v dubových sudech, vyráběný ze 100% jablečné šťávy z prvního
lisování

Piva Bernard 0,5l
TRADIČNÍ ČESKÉ SVĚTLÉ PIVO 10° ............................................................................. 45 Kč
JANTAROVÝ LEŽÁK 12° ............................................................................................... 55 Kč
ČERNÝ LEŽÁK 12° ........................................................................................................ 55 Kč
JANTAROVÉ 0,5° - nealkoholické ............................................................................... 45 Kč

Rozlévaná vína

Bílé víno
RULANDSKÉ ŠEDÉ PŘÍTLUKY, MORAVA m o r a v s k é z e m s k é , p o l o s u c h é
Aroma vína má krásnou květinovou vůní podepřenou tóny pomeranče a medu.

1,5 dcl ........................................................................................................................... 75 Kč
SAUVIGNON COLOMBART COTES DE GASCOGNE CONNOISSEUR, FRANCIE s u c h é
Svěží víno se zelenkavými odlesky, velmi intenzivní a výrazná vůně angreštu, chuť po citrusových
plodech, zejména grapefruit.

1,5 dcl ........................................................................................................................... 55 Kč
CHARDONNAY VENETTO I.G.T. CORNARO, ITÁLIE b í l é l e h k é s u c h é , r o č n í k 2 0 1 7
Ovocná vůně i chuť. Osvěžující kyselinka. Vynikající s prvními chody, plody moře a rybami.

1,5 dcl ........................................................................................................................... 45 Kč

Růžové víno
SCAIA ROSATO I.G.T. VENETO, TENUTA SAN’T ANTONIO, ITÁLIE

Svěží vůně s náznakem růží a ovoce. Vhodné k prvním chodům, rizotu, rybám, drůbeži anebo k čerstvým
sýrům.

1,5 dcl ........................................................................................................................... 75 Kč

Červené víno
FRANKOVKA TETUR, VELKÉ BÍLOVICE, MORAVA j a k o s t n í , s u c h é

Ve vůni je víno mírně skořicové a připomíná jádra peckovin. V chuti je plné, příjemné a velmi extraktivní
s kouřovou dochutí. Je vyrobeno bezoxidovou metodou ve vinofikátoru.

1,5 dcl ........................................................................................................................... 55 Kč
PRIMITIVO IGP PUGLIA, CANTINE AMASTUOLA, ITÁLIE s t ř e d n ě p l n é , r o č n í k 2 0 1 4
Organické víno, ve kterém je minimální množství sulfátů. Ovocné aroma, které je tolik typické
pro odrůdu Primitivo. Vůně švestkové nebo třešňové marmelády. Náznaky
1,5 dcl ........................................................................................................................... 75 Kč

Lahvová vína 0,75 l

Bílé víno
RULANDSKÉ ŠEDÉ PŘÍTLUKY, MORAVA
moravské zemské, pol osuché
Aroma vína má krásnou květinovou vůní podepřenou tóny pomeranče a medu.
0,75 l .......................................................................................................................... 340 Kč
PÁLAVA STARÁ VINICE, POPICE
poz dní sběr, pol osladké
Toto víno má svěží povzbudivou vůní. V chuti dominuje sušené jablko a jeho nasládlost, šťáva
broskví se prolíná s chutí citrusů.
0,75 l ......................................................................................................................... 340 Kč
SAUVIGNON COLOMBART COTES DE GASCOGNE CONNOISSEUR, FRANCIE
suché
Svěží víno se zelenkavými odlesky, velmi intenzivní a výrazná vůně angreštu, chuť po
citrusových plodech, zejména grapefruit.
0,75 l .......................................................................................................................... 250 Kč
RIESLING ALSACE MICHEL FONNÉ, FRANCIE
suché
Tento ryzlink je jemný, svěží a krásně vyvážený, má elegantní chuť s minerálními a květinovými
tóny.
0,75 l ......................................................................................................................... 480 Kč
CHARDONNAY VENETTO I.G.T. CORNARO, ITÁLIE
bílé lehké suché, ročník 2017
Ovocná vůně i chuť. Osvěžující kyselinka. Vynikající s prvními chody, plody moře a rybami.
0,75 l .......................................................................................................................... 225 Kč
TARDO SAUVIGNON MARCA TREVIGIANA I.G.T., VILLA SANDI ITÁLIE
bílé svěží šťavnaté
Intenzivní aroma exotického ovoce s náznakem černého pepře a vůní kakostu. Vyvážená chuť ,
kterou cítíte na patře, výrazná ovocná dochuť. Svěží bílé víno, které se hodí k bílým masům
0,75 l .......................................................................................................................... 340 Kč

Červené víno
FRANKOVKA TETUR, VELKÉ BÍLOVICE, MORAVA
jakostní, suché
Ve vůni je víno mírně skořicové a připomíná jádra peckovin. V chuti je plné, příjemné a velmi
extraktivní s kouřovou dochutí. Je vyrobeno bezoxidovou metodou ve vinofikátoru.
0,75 L ........................................................................................................................ 275 Kč
PRIMITIVO IGP PUGLIA, CANTINE AMASTUOLA, ITÁLIE
červené středně plné, ročník 2014
Organické víno, ve kterém je minimální množství sulfátů. Ovocné aroma, které je tolik typické pro
odrůdu Primitivo. Vůně švestkové nebo třešňové marmelády. Náznaky jemné minerality a tónů
skořice, lesních plodů a pepře v úplném konci. Lahodné červené víno, které se hodí ke všem
červeným masům.
0,75 l ........................................................................................................................ 370 Kč
PINOT NOIR BARRIQUE VITIS STRÁŽNICE, MORAVA
výběr z hroznů, suché
Toto víno zrálo několik měsíců v dubovém sudu. Ve vůni můžeme najít jahody, červené třešně a
dále tóny vanilky a čokolády. Chuť je plná a dlouhotrvající.
0,75 l ......................................................................................................................... 380 Kč
BORDEAUX SUPÉRIEUR CHATEAU CASTENET, FRANCIE
suché
Cuvée 40% Merlot, 60% Cabernet sauvignon. Bohatá, intenzivní rubínová barva. Jasná a výrazná
vůně s nádechem lanýžů, lékořice a čokolády.
0,75 l .......................................................................................................................... 390 Kč
SCAIA PARADISO I.G.T. VENETO TENUTA SAN’T ANTONIO, ITÁLIE
červené středně plné, ročník 2016
Vůně třešní, malých lesních plodů, kandovaného ovoce. Dále tóny černého pepře, lékořice, kakaa
nebo tabáku. Výborně se hodí k prvním chodům s lanýži nebo k těstovinám s masovými
omáčkami. Dále ke grilovaným masům nebo ke starším sýrům.
0,75 l .......................................................................................................................... 520 Kč

Růžové víno
SCAIA ROSATO I.G.T. VENETO, TENUTA SAN’T ANTONIO, ITÁLIE
Svěží vůně s náznakem růží a ovoce. Vhodné k prvním chodům, rizotu, rybám, drůbeži anebo k
čerstvým sýrům.
0,75 l .......................................................................................................................... 360 Kč

Záleží nám na tom, co prodáváme a do následující nabídky
ovocných destilátů jsme vybírali rumy, whisky, giny a vodky
převážně z rodinných farem a palíren, které mají svojí
generační historii a tradici.

Tyto ovocné destiláty jsme použili zároveň do míchaných
nápojů, které v kombinaci s botanickými limonádami
Fentimans podle nás za to malé dobrodružství stojí...

Lihoviny a likéry

Aperitivy
PAMPELLE 5 cl ............................................................................................................ 70 Kč
Pampelle Ruby l' Apéro je vyroben z výtažků citrusové kůry a kůry červeného grapefruitu
dovozeného ze středomořského ostrova Korsika. Obsah alkoholu je 15%.
LILLET
Francouzské aperitivní víno z oblasti Bordeaux. Lillet se vyrábí dle tradiční receptury již od roku
1872. Tajná receptura zahrnuje maceraci ovoce v brandy po dobu čtyř až šesti měsíců. Poté se
směs z 10 různých ovocných koncentrátů smíchá s vínem, které tvoří 85% obsahu a dalších šest
až osm měsíců se směs nechává odpočinout. Obsah alkoholu je 17%.
BLANC 5 cl z odrůd Sauvignon Blanc, Semillon a Muscadell .......................................... 68 Kč
ROUGE 5 cl z odrůd Merlot, Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc ............................... 69 Kč
SANDEMAN PORT TAWNY IMPERIAL 5 cl .................................................................... 95 Kč
Portské víno prémiové kvality se vyrábí mícháním unikátních vín z rezerv Vila Nova de Gaia v
severním Portugalsku. Vyzrává pozvolna v malých dubových sudech. Obsah alkoholu je 20 %.

Digestivy
BECHEROVKA 4 cl ........................................................................................................ 48 Kč
Becherovka je český bylinný likér, vyráběný v Karlových Varech z více než 20 druhů bylin a
koření a neobsahuje žádné chemické přísady. Jde o tajný recept, který se dědí z generace na
generaci.
Obsah alkoholu je 38%.
UNICUM 4 cl .................................................................................................................. 95 Kč
Unicum Zwack je vynikající maďarský bylinný likér získaný ze 40 léčivých rostlin. Tento likér
dozrává několik měsíců v dubových sudech. Likér vznikl v Budapešti jako lék pro císaře Josefa
II. Legenda praví, že název vymyslel sám císař, když po požití nápoje zvolal: "To je unicum".
Obsahuje 40% alkoholu.

Rumy
RON BARCELÓ AŇEJO 4 cl ........................................................................................... 65 Kč
Směs nejlepších dominikánských rumů zrající až čtyři roky v sudech z amerického dubu má nazlátlou
červenou barvu a jemné aroma. Obsah alkoholu je 38%.

RON BARCELÓ GRAN AŇEJO 4 cl ................................................................................. 80 Kč
Směs různých rumů, zrající nejméně 6 - 8 let v amerických dubových sudech. Pro Ron Barceló Añejo je
příznačná jantarová barva s bohatým zlatým nádechem s vůní citrusů a meruněk a jemného dřeva v
dochuti. Obsah alkoholu je 38%.

RON BARCELÓ IMPERIAL GB 4 cl ................................................................................ 120 Kč
Vzniká výběrem nejlepší karibské cukrové třtiny, za přísného dodržování tradiční staré rodinné
receptury. Pro Ron Barceló Imperial jsou používány velmi staré rumy, které zrají po dobu nejméně deseti
let v dubových sudech. Obsah alkoholu je 38%.

DIPLOMATICO MANTUANO 4 cl ..................................................................................... 98 Kč
Směs až 8 letých rumů zrajících v sudech z amerického bílého dubu po burbonu a sladové whisky.
Legendární značka rumu vznikla na konci 18. století díky iniciativě a vášni Dona Juancha Nieta
Melendeze, který neúnavně hledal svůj vlastní způsob výroby rumů a tak stvořil kombinací mnoha rumů,
různých šťáv a přísad skvělý rum s vyváženou kombinací ovoce, bylin, dubového dřeva a vanilky. Obsah
alkoholu je 40%.

Whisky
IRSKÁ PEAKY BLINDER 4 cl .......................................................................................... 75 Kč
Jedná se o irskou whiskey zrajícící v dubových sudech po Sherry. Byla inspirována Birminghamským
gangem působícím na přelomu 19. a 20. stol., jehož členové nosily typické čepice, znázorněné i na
etiketě. Whisky je vyjímečně hladká, třikrát destilovaná a vyrábí se v malých dávkách. Obsah alkoholu je
40%.

IRSKÁ TULLAMORE DEW 4 cl ....................................................................................... 65 Kč
Pravá irská whiskey nabízí velmi příjemnou, lehkou až éterickou vůni s ovocnými a dřevitými tóny.
Původní palírna byla založena v roce 1829. Jméno Tullamore pochází z Tulach Mhor, což znamená “velký
kopec” a leží v krajině Midlands. Obsah alkoholu je 40%.

SCOTSKÁ CRABBIE’S YARDHEAD 4 cl .......................................................................... 80 Kč
Neročníková skotská single malt whisky je krásně hladká, s krémovo-jablečnými tóny. Historie této
značky sahá až do roku 1801 a její whisky jsou celosvětově velmi oceňované. Obsah alkoholu je 40%.

SCOTSKÁ 12 LETÁ CRABBIE‘S LIGHTLY PEATED 4 cl ................................................... 98 Kč
12 letá skotská single malt whisky s lehkými kouřovými tóny se krásně mísí s tóny medu a zeleného čaje.
Vychutnejte si pravou chuť skotské whisky. Obsah alkoholu je 43%.

Giny
WARNERS SLOE GIN 4 cl .............................................................................................. 95 Kč
Likér na bázi ginu z Harringtonské farmy Toma Warnera se vyrábí z místních ručně sbíraných
trnek. Je intenzivně ovocný, ale ne sladký s výraznými třešňovými a mandlovými tóny. Obsah
alkoholu je 30%.
WARNERS RHUBARB GIN 4 cl ..................................................................................... 105 Kč
Osvěžující gin s ovocnou chutí z Harringtonské farmy Toma Warnera byl inspirován rebarborou
královny Viktorie pěstované v její zeleninové zahradě. Každá lahev obsahuje třetinu čerstvě
vylisované rebarborové šťávy. Obsah alkoholu je 40%.
J.J.WHITLEY PINK CHERRY 4 cl .................................................................................. 60 Kč
Ručně vyráběný gin z rodinné palírny jejíž historie sahá až do roku 1762 je inspirovaný anglickým
venkovem a krajinou, v chuti s krásnými tóny třešní, marcipánu a jalovce. Obsah alkoholu je
39%.
WHITLEY NEILL ORIGINAL 4 cl ..................................................................................... 85 Kč
Anglický gin inspirovaný jižní Afrikou. Vyjímečnost tohoto ručně vyráběného ginu podtrhuje
extrakt ze stromu Baobab, známého jako strom života. Krásně hladký s bohatými tóny jalovce,
citrusů a exotického koření.

Vodky
JJ WHITLEY POTATO 4 cl ............................................................................................ 60 Kč
Jako dítě, J.J. Whitley trávil většinu svého času hraním v rozsáhlých zahradách jeho farních
domů v Británii. Jak stárnul, domácí ovoce a zelenina ze zahrady se staly základem jeho
kuchyňského stolu, konzervování a později i receptů pro jeho gin a bramborovou vodku. Obsah
alkoholu je 38,6%.
WHITLEY NEILL BLOOD ORANGE 4 cl .......................................................................... 85 Kč
Již osmou generací ručně vyráběná vodka je výjimečné kvality s citrusovou příchutí sicilských
pomerančů. Freddy Whitley se snažil v jedné z receptur zachytit vzpomínky na jeho sicilské
líbánky a právě tato vzpomínka vedla k vytvoření Whitley Neill Blood Orange Vodky. Obsah
alkoholu je 43%.
GREY GOOSE 4 cl ......................................................................................................... 115 Kč
Je vysoce kvalitní vodka z Francie a je považována za nejlepší vodku na světě. Je vyrobena z té
nejlepší francouzské pšenice z oblasti Cognac a přírodní pramenité vody, filtrované přes
vápencové podloží. Destilace probíhá po malých dávkách. Každá láhev je ručně vyrobena. Obsah
alkoholu je 40%.

Míchané nápoje
PAMPELLE SPRITZ 13 cl ................................................................................................ 89 Kč
grepový aperitiv Pampelle s Proseccem a sodou
Osvěžující chuť červeného grapefruitu a citrusových plodů ze středomořského ostrova Korsika
smíchaná se správným poměrem lahodného Prosecca a sody vám navodí bezstarostnou
atmosféru prázdnin s výhledem na moře, šplouchající vlny a širé letní nebe.
PAMPELLE TONIC 24 cl ................................................................................................ 95 Kč
grepový aperitiv Pampelle s botanickým tonikem Fentimans
Osvěžující chuť červeného grapefruitu a citrusových plodů ze středomořského ostrova Korsika s
botanickou příchutí Oriental Yuzu toniku od značky Fentimans vás přenese k mořskému pobřeží
a nedovolí vám zůstat jen u jednoho drinku.
ROSE SPRITZ 24 cl ....................................................................................................... 99 Kč
Prosecco s Rose limonade Fentimans
Lahodné prosecco se správným poměrem botanické limonády z čistého růžového esenciálního
oleje destilovaného v páře, pocházejícího z údolí růží bulharského Kazanlaku, vám navodí
atmosféru čerstvě rozkvetlých růží opečovaných babiččinými rukami.
VIOLET SPRITZ 19 cl ..................................................................................................... 98 Kč
fialkový likér Faber falls s Victorian limonade Fentimans
Charakteristická chuť fialek vypěstovaných podél úžiny Menai s botanickou limonádou z čisté
citronové šťávy od značky Fentimans vás příjemně osvěží a může se stát, že v myšlenkách
zabloudíte na vaši vysněnou květinovou louku zalitou teplým podvečerním sluncem.
VIOLET HUGO 13 cl ....................................................................................................... 85 Kč
fialkový likér Faber falls s Proseccem, bezinkovým sirupem a sodou
Charakteristická chuť fialek, vypěstovaných podél úžiny Menai, namíchaná se správným
poměrem Prosecca a domácího bezinkového sirupu přenese vaše smysly do vzpomínek na
bezstarostné dětství a navodí pocit, že vlastně není kam spěchat.
BYLIŇÁK 24 cl .............................................................................................................. 96 Kč
bylinkový likér Becherovka s botanickým tonikem Fentimans
Klasika z roku 1967, která překvapila na EXPU v Montrealu. Nechte se osvěžit podmanivou
kořeněnou chutí tradičního míchaného nápoje z bylinek, doplněným botanickým Oriental Yuzu
tonikem od značky Fentimans.

MARTYHO OSEL V PLECHÁČKU 19 cl ........................................................................... 125 Kč
Sloe gin Warners s botanickým Ginger beer Fentimans
Intenzivně ovocný likér na bázi ginu z Harringtonské farmy Toma Warnera vyráběný pouze z
místních ručně sbíraných trnek, doplněný vychlazeným Ginger beer od značky Fentimans a
podávaný v tradičním plecháčku z vás osla ještě neudělá :).
REBARBORA JEANS 24 cl ........................................................................................... 128 Kč
Rhubarb gin Warners s botanickým tonikem Fentimans
Osvěžující gin z Harringtonské farmy Toma Warnera s ovocnou chutí čerstvě vylisované
rebarborové šťávy, podávaný s botanickým Premium Indian tonikem od značky Fentimans je to
pravé k relaxaci s přáteli - ve městě a u řeky.
ROSE GIN 17 cl ............................................................................................................. 120 Kč
Whitley Neill Original gin s Rose lemonade Fentimans
Ručně vyráběný suchý jalovcový gin s extraktem z Baobabu se správným poměrem botanické
limonády z čistého růžového esenciálního oleje destilovaného v páře, pocházejícího z údolí růží
bulharského Kazanlaku, rozpustí všechen ruch velkoměsta v záhonech čerstvě zalitých růží.
GREP GIN 24 cl ............................................................................................................ 120 Kč
Whitley Neill Original gin s botanickým Pink grapefruit tonikem
Fentimans
Ručně vyráběný, suchý jalovcový gin se správným poměrem botanického Pink grapefruit
tonikem od značky Fentimans je vhodnou volbou ve chvíli, kdy nechcete nic řešit.
KRISTIES CHERRY GIN 19 cl ......................................................................................... 118 Kč
J.J. Whitley Pink Cherry gin s botanickým tonikem Fentimans
Ovocná chuť ginu, z rodinné palírny jejíž historie sahá až do roku 1762 a je inspirovaná anglickým
venkovem, s krásnými tóny třešní, marcipánu a jalovce, podávaná s botanickým Premium Indian
tonikem od značky Fentimans vám nabídne pocit, že právě teď má život mysl.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

