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MENU

_obsluha jen na baru_

service at the bar

na aktuální dostupnost rozlévaných vín
po skleničce se ptejte obsluhy

ask the bartenders about today’s availability of wines per glass
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Orientační značky u vín v menu /Wine tags used here

Bylo na sudu / Barrique

Sladší než brut / Sweeter than brut

Základní slovníček z oblasti šumivých vín

Šumivé víno (spumante, sparkling)
Víno, které se po uzavření v lahvi díky obsaženému CO2 samovolně ustálí na tlaku větším
než 2,5 atmosféry. Typicky mívají šumivá vína v lahvi 5 až 6 atmosfér. Vína dosahující v
lahvi tlaku do 2,5 atmosféry označujeme jako perlivá (frizzante, semi-sparkling). Vína bez
bublin nazýváme tichá.

Šampaňská (tradiční) metoda
Způsob výroby šumivého vína, kdy druhotné kvašení probíhá přímo v lahvi, ze které víno
nakonec pijete. Do lahve se vloží základní (hotové) tiché víno, doplňující vinné kvasinky,
případně trocha cukru navíc. Kvasinky v horizontu týdnů přetvoří obvykle všechen cukr
v alkohol a CO2 a zemřou hlady, nebo částečně na otravu alkoholem. Potom víno i s
kvasinkami zraje alespoň 9 měsíců až několik let. Nakonec se kvasinky odstraní, čisté víno
se přezátkuje korkem a případně dosladí. Téměř všechna šumivá vína v nabídce
Champagnerie – cava, crémant, champagne a další – jsou vyrobena tradiční metodou.

Metoda Charmat
Asi nejrozšířenější další metoda výroby šumivých vín. U nás je ale nevedeme. Druhotné
kvašení probíhá ve velkých tancích a trvá jen týdny či maximálně jednotky měsíců. Potom
se víno stočí do lahví k prodeji. Oproti šampaňské metodě vzniká spíše mladší,
oddechovější nápoj. Bubliny jsou znatelně větší než u tradiční metody a působí ostřeji,
více sodovkově. Takto se typicky vyrábí prosecco či německé sekty. Charmat byl
francouzský potravinářský chemik.

Pet-nat
Pet-nat (z francouzského pétillant-naturel, přirozeně šumivé) je šumivé nebo perlivé víno
vyrobené “z jedné vody načisto”, bez mezifáze tichého vína a druhotného kvašení.
Obdobné metody výroby se také někdy nazývají selská či rurální. Petnaty bývají lehčí, s
vyšším projevem odrůdy. Některé v našem menu najdete.

Brut nature (brut zero, zéro dosage)
Nejnižší stupeň cukernatosti šumivých vín, 0 - 3 g na litr. Všechna vína vyráběná tradiční
metodou jsou na konci výroby brut nature. Mírným přislazením až do 12 g na litr vzniká
brut. Mohutnějším slazením vzniká demi sec a riziko bolehlavu. Sladí se obvykle řepným
cukrem.



CHAMPAGNE
Každodenní akce – ptejte se na baru na aktuální titul Champagne po skleničce 0,15 za zvýhodněnou cenu.

Daily promotion – ask at the bar for the current Champagne per glass for a special price.

Blanc de Blancs

Étienne Oudart Chardonnay Millésime 2016 (Épernay) 0,75 1 830 Kč

Delikátní aroma bílých květů, čerstvých mandlí a kokosu, svěží chuť s tóny citrusů, briošek
a dlouhým, minerálním závěrem. / Delicate aroma of white flowers, fresh almonds and
coconut, with notes of citrus fruit and brioche in the taste, with long and mineral finish.
100% Chardonnay; zrání/aged 4+ let / years

Varnier-Fanniere Brut Zéro Grand Cru (Côte des Blancs) 0,75 1 845 Kč

Velmi příjemné víno s jemným perlením, zcela bez dosáže, projevuje mimořádnou jemnost a přirozenou
mineralitu skvělých vín z Côte des Blancs. V chuti je svěží a čisté, ve vůni se rozvíjí tóny citrusů, bílého ovoce
a zeleného jablka. / A very pleasant wine with fine bubbles and zero dosage, showing extraordinary finesse and
natural minerality of the great wines of Côte des Blancs. The taste is fresh and clean, the aromas develop notes of
citrus, white fruit and green apple.
100 % Chardonnay ←Zéro Dosage

Waris Hubert Lilyale BdB Zéro Dosage (Côte des Blancs) 0,75 1 860 Kč

Šťavnatý Blanc de Blancs z Grand Cru vinic, s květinovými tóny a citrusy ve vůni, v chuti je velmi suché,
čisté a perzistentní. / Juicy Blanc de Blancs from Grand Cru vineyards, with floral and citrus fruits aromas,
very dry, pure and persistent on the palate.
100 % Chardonnay; zrání / aged 5+ let / years←Zéro Dosage

Waris Hubert Sans Sulfites BdB Extra Brut (Côte des Bl.) 0,75 2 120 Kč

Čistý výraz terroiru a odrůdy Premier Cru vinic v Grauves, bez přidaných siřičitanů, s nízkou dosáží, tóny
čerstvého bílého ovoce a mineralitou v závěru. / Pure expression of the terroir and variety from Premier
Cru vineyards in Grauves, with low dosage, notes of fresh white fruits and mineral aftertaste.
100 % Chardonnay; zrání / aged 3+ let / years

Ployez-Jacquemart Zéro Dosage (M. de Reims) 0,75 1 890 Kč

Velmi suché víno bez dosáže, cuvée z prvního lisu hroznů z Premier a Grand Cru vinic, má jemné bublinky,
intenzivní aroma citrusů, velmi svěží chuť a dlouhou perzistenci. / Very dry wine with zero dosage, it is a cuvée
from the first press of grapes from Premier and Grand Cru vineyards, with fine bubbles, intense citrus aromas,
very fresh taste and long persistence.
100% Chardonnay; zrání/aged 10+ let / years←Zéro Dosage

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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Barrique

Gardet Brut Reserve Selection (Mont. de Reims) 0,75 1 780 Kč

Jemně barikované cuvée zraje před zahájením druhotného kvašení 1 rok v dubovém sudu. / This lightly
oaked cuvée ages in barriques for a year before the second fermentation is started.
33 % Pinot Meunier, 33 % Pinot Noir, 33 % Chardonnay; zrání / aged 7-9 let / years

Ployez-Jacquemart Passion (M. de Reims) 0,75 1 890 Kč

Spojení ročníkového cuvée z Premier a Grand Cru vinic a vína zrajícího bez malolaktické fermentace
v dubových sudech, má velmi jemné bublinky, intenzivní aroma briošek s náznaky vanilky a čerstvého
kokosu, dlouhou a svěží chuť. / Combination of a vintage cuvée from Premier and Grand Cru vineyards and
wine aged without malolactic fermentation in oak barrels, it has very fine bubbles, intense aroma of brioche with
hints of vanilla and fresh coconut, the taste is long and fresh.
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier; zrání/aged 4-5 let / years

Blanc de Noirs

Gardet Brut Blanc de Noirs (Mont. de Reims) 0,75 1 690 Kč

Elegantní blanc de Noirs z vinic kategorie Premier (1er) Cru, delikátní aroma lesních plodů a biskvitů,
kulatější dojem, svěžest podtržená příjemnou kyselinkou. / An elegant blanc de Noirs from a Premier (1er) Cru
vineyards, with delicate forest fruit aromas and pastry notes, rounded taste underlined by fine acidity.
40 % Pinot Meunier, 60 % Pinot Noir; zrání/aged 3+ let / years

Étienne Oudart Brut Blanc de Noirs (Épernay) 0,75 1 730 Kč

Svěží, suché víno s jemným perlením, tóny citrusů, čerstvé citronové kůry, limetky a
grapefruitu, v chuti je harmonické a elegantní. / Fresh, dry wine with fine bubbles, notes of
lemon peel, lime and grapefruit, elegant and harmonious on the palate.
75 % Pinot Noir, 25 % Pinot Meunier; zrání / aged 4+ let / years

Tradition

Étienne Oudart Brut Référence (Épernay) 0,75 1 630 Kč

Jemné perlení, tóny briošek, toastu a lískových oříšků, na patře perzistentní, plné a zároveň svěží. / Fine
bubbles, notes of toast, brioche and hazelnuts, ample, persistent and yet fresh on the palate.
33 % Chardonnay, 33 % Pinot Noir, 33 % Pinot Meunier; zrání / aged 5+ let / years

Baron-Fuenté Brut Millésime 2013 (Val. de la M.) 0,75 1 645 Kč

Tóny citrusů, hrušky a broskve, trocha akátového medu, cukry dobře vyvážené kyselinkou, jde k ústřici i
kaviáru.. / Citrus fruits, pear, peach, acacia honey, sweetness well balanced by the acidity, good with oysters or
caviar.
45 % Chardonnay, 40 % Pinot Meunier, 15 % Pinot Noir; zrání/aged 8 let / years

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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Baron-Fuenté Brut Grand Cru (Vallée de la Marne) 0,75 1 765 Kč

Hrozny pocházejících pouze z vinic nejvyšší kategorie Grand Cru. Ovocně-květinové aroma s tóny broskví.
Elegantní, strukturovaná chuť. / Grapes coming only from vineyards of the highest category Grand Cru.
Fruity-floral aroma with peach tones. Elegant, structured taste.
55 % Chardonnay Grand Cru (Côte des Blancs), 45 % Pinot Noir Grand Cru (Montagne de Reims); zrání/aged 7 let / years

Baron-Fuenté Cuvée 7 Brut (Vallée de la Marne) 0,75 1 965 Kč

Komplexní a elegantní aroma. Květinové aroma je příjemně doplněno zralým bílým ovocem a toastem. V
chuti je bohaté, plné s delší dochutí. / Complex and elegant aroma. The floral aroma is pleasantly
complemented by white fruit and toast. The taste is rich, full with a longer finish.
40 % Chardonnay, 30 % Pinot Meunier, 30 % Pinot Noir; zrání/aged 7 let / years

Veuve Clicquot Brut (Montagne de Reims) 0,75 2 070 Kč

Zlatožlutá barva, příjemná vůně bílých plodů, rozinek, vanilky a francouzských baget; rovnováha mezi
aromatem révy a tony zrání v lahvi. / Golden yellow colour, a nose of white fruit, raisins, vanilla and french
baguette; balance between grape aromas and tones from the aging in a bottle.
50-55 % Pinot Noir, 15-20 % Pinot Meunier, 28-33 % Chardonnay

Velké balení pro velké příležitosti
A grand bo�le for a grand occasion

Ployez-Jacquemart Extra Quality Brut (M. de Reims) 1,5 3 470 Kč

Jemné šampaňské, zlatá barva, příjemné bublinky, aroma citrusů a v chuti brioška. / A delicate Champagne,
golden colour, pleasant bubbles, citrus aroma and brioche taste.
39 % Chardonnay, 22 % Pinot Noir, 39 % Pinot Meunier, zrání / aged 3 roky / years

Malé balení pro menší příležitosti
A small bo�le for a smaller occasion

Baron-Fuenté Grand Reserva Brut (Val. de la M.) 0,375 770 Kč

Plné, ovocné, příjemná kyselinka. / Full-bodied, fruity, nice acidity.
60 % Pinot Meunier, 10 % Pinot Noir, 30 % Chardonnay, zrání 3 roky / aged 3 years

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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Rosé

Baron Fuenté Brut Rosé Saignée (Vallée de la Marne) 0,75 1 680 Kč

Víno s tmavě růžovou barvou a jemným aroma zralého červeného ovoce, třešní a višní, v chuti je intenzivní,
s tóny šípkové marmelády a granátového jablka. / Dark pink colour, fine aromas of ripe red fruit, cherries and
sour cherries, intense taste with notes of rose hip marmalade and pomegranate.
50 % Pinot Noir, 50 % Pinot Meunier, zrání 4 roky / aged 4 years

Gardet Brut Rosé (M. de Reims) 0,75 1 745 Kč

Příjemné rosé světlé barvy a aroma čerstvých jahod, svěží chuť s tóny šampaňských růžových biskvitů a
růžového grepu. / Fine Rosé with pale pink colour and aroma of strawberries, fresh on the palate, with notes of
Champagne pink biscuits and pink grapefruit.
45 % Pinot Noir, 45 % Pinot Meunier 10 % Chardonnay, zrání / aged 3+ let / years

Ployez-Jacquemart Extra Brut Rosé (M. de Reims) 0,75 1 890 Kč

Extra brut rosé, jemné růžové šampaňské, světle lososová barva, příjemné bublinky, aroma čerstvého
červeného ovoce. / Elegant and delicate extra brut pink champagne, light salmon colour, pleasant bubbles,
aroma of fresh red fruit.
50 % Chardonnay, 37 % Pinot Noir, 13 % Pinot Meunier

Varnier-Fanniere Rosé Zéro Grand Cru (Côte des Blancs) 0,75 1 990 Kč
← novinka / new
Krásný projev terroiru bez dosáže, kořenitá vůně až s náznakem růžového pepře se postupně otevírá do
tónů červeného ovoce, brusinek a rybízu a kůry růžového grepu, chuť je velmi suchá a svěží, s charakterem
toastu a biskvitů, dochuť dlouhá a minerální. / Beautiful expression of the terroir without dosage, spicy aromas
with a hint of a pink pepper, red berries like cranberries and red currant, with tones of grapefruit peel, very dry
with good acidity and toast and biscuit character and a long and mineral aftertaste.
90 % Chardonnay, 10 % Pinot Noir; zrání/aged 5 let / years←Zéro Dosage

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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CRÉMANTS & Co.
Domaine Collet Brut (Bourgogne) 0,15* / 0,75 225 / 890 Kč

Jemné perlení, aroma bílého ovoce a citrusů přechází do máslové briošky a toastu. V chuti je vyvážené,
suché, mineralita přecházející až do slanosti. / Fine bubbles, aroma of white and citrus fruits, with buttery
brioche and toast. The taste is balanced, dry with mineral notes showing a touch of saltiness.
100% Chardonnay; zrání / aged 24 měsíců /months

Château Tifayne Rosé Brut 2012 (Bordeaux) 0,15* / 0,75 225 / 890 Kč
← novinka / new
Krásný vyzrálý crémant s jemnou vůní červených jablek, s doteky vanilky a fialek, v chuti je poměrně
mohutný a vrstevnatý, s velmi jemným perlením a překvapivou svěžestí. Do expedičního likéru je přidán
Cognac XO. / Nicely aged Crément with fine aromas of ripe red apples, vanilla and violets, it is quite full bodied
and complex on the palate, with very gentle bubbles and surprising freshness. The expedition liqueur contains
Cognac XO.
100% Merlot; zrání / aged 10 let / years

André Bonnot Crémant du Jura Brut (Jura) 0,15* / 0,75 240 / 965 Kč
← novinka / new
Pěkně pitelný crémant z apelace Jura má aroma briošek a žlutých jablek, v chuti je vyvážený, suchý a svěží,
zároveň zakulacený s delší biskvitovou dochutí. / Easy drinking crémant from Jura with brioche and yellow
apple aromas, it is balanced, dry and fresh on the palate, yet rounded with longer biscuit aftertaste.
100% Chardonnay; zrání / aged 12 měsíců /months

Domaine La Grange�e Atypiq 0,15 / 0,75 195 / 795 Kč

(Francie / France, Languedoc) Šumivé víno z jihu Francie skvěle ladící k ústřicím, velmi světlá barva s růžovým
nádechem, s aroma briošek, žlutých broskví a kandovaného zázvoru. / This sparkling wine from the south of
France is the perfect match for oysters, very pale colour with pink hues and aromas of brioche, yellow peaches
and candied ginger, with elegant bubbles, good structure and mineral finish.
100 % Piquepoul Gris, zrání / aged 6 měsíců / months←vhodné zejména k ústřicím /perfect match for oysters

Albert Doulet Grande Réserve (Limoux) 0,15* / 0,75 195 / 780 Kč
← novinka / new
Lehce pitelné víno s aroma žlutého melounu a sladkého pečiva, na patře je kulatější, s tóny zralých žlutých
jablek a mirabelek a ovocně svěžím závěrem. / Easy drinking wine with aromas of yellow melon and Danish
pastry, taste of ripe yellow apples and mirabelle plums, with fresh and fruity finish.
50 % Chardonnay, 30 % Chenin, 20 % Pinot Noir; zrání / aged 18 měsíců /months

De Chanceny Crémant de Loire (Loire) 0,15* / 0,75 200 / 790 Kč

Živý počáteční dojem na patře, se zaoblenou strukturou a elegantním pokračováním. Krásná, dlouhá
dochuť s nádechem čerstvých hrušek a broskví. / Lively initial impression on the palate, with a rounded
structure, and an elegant follow-through. Long aftertaste, with hints of fresh pears and peaches.
Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc; zrání/aged 12 měsíců /months

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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De Chanceny Vouvray Brut Excellence 0,15* / 0,75 210 / 840 Kč

Tradiční sekt z oblasti Vouvray v údolí řeky Loiry. Světle zlatá barva s jemnými bublinkami, aroma sušeného
ovoce, lískových oříšků a kandovaného citronu. Nádech opečeného toastu a tóny briošky. / Traditional
sparkling wine from the Vouvray region in the Loire Valley. Fine bubbles, aroma of dried fruit, hazelnut and then
candied lemon, notes of toast and brioche.
100% Chenin Blanc; zrání / aged 24 měsíců /months

Langlois Crémant de Loire Rosé Brut (Loire) 0,15* / 0,75 215 / 860 Kč

Světle růžové, ve vůni ovocné až k broskvovým tónům, vynikající i k ovocným dezertům. / Light, pink, fruity
nose tones of peach, also great with fruit desserts.
Cabernet Franc (min. 50 %), Pinot Noir; zrání / aged 18 měsíců /months

Schwach Blanc de Blancs (Alsace) 0,15* / 0,75 200 / 790 Kč

Vyvážený brut, aroma briošky a citrusů, někdo najde i štrůdl. / A balanced brut with an aroma of brioche and
citrus tones, some also find an Apfelstrudel.
40 % Pinot Gris, 40 % Pinot Blanc, Riesling, Chardonnay

Schwach Blanc de Noirs (Alsace) 0,15* / 0,75 205 / 820 Kč

Ovocný crémant s tóny briošky, plnějším tělem a delší dochutí. / Fruity crémant with tones of brioche, full
body and long aftertaste.
100% Pinot Noir; zrání / aged 18 měsíců /months

Schwach Cuvée S (Alsace) 0,75 1 050 Kč

Vlajková loď vinařství Schwach, intenzivní svěží ovocné aroma, v chuti plné, krémové, elegantní. / The
Schwach winery flagship, intensive fruity aromas, creamy, full and elegant taste.
50 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir

Orschwihr Brut (Alsace) 0,15* / 0,75 205 / 820 Kč

Svěží a šťavnatý, s nádechem žlutých jablek a jemným biskvitem v dochuti. / Fresh and juicy, hints of yellow
apples, a delicate biscuit aftertaste.
100% Chardonnay; zrání / aged 6 let / years

Orschwihr Grande Cuvée 2010 (Alsace) 0,15* / 0,75 230 / 920 Kč

Elegantní a vyzrálý crémant s jemnými tóny lipového květu, nádhernou mineralitou a dlouhým, biskvitovým
závěrem, zrálo vyjímečně dlouho na kvasinkách. / Elegant crémant with subtle notes of linden blossom,
beautiful minerality and a long, bisquity finish and exceptionally long ageing on lees.
100% Chardonnay; zrání/aged 10 let/years

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %

strana / page 9



Wol�erger Brut Vieilles Vignes (Alsace) 0,15* / 0,75 210 / 840 Kč

Kulatá a plná chuť hluboce zakořeněných starých vinných keřů. / Round taste, full mouth, from old vineyards.
Pinot Blanc, Chardonnay, Riesling; zrání / aged 18+ měsíců /months

Wol�erger Chardonnay Barrique (Alsace) 0,15* / 0,75 230 / 910 Kč

Příjemná a dlouhá chuť s odstíny sušeného a grilovaného ovoce. / Pleasant and long taste, with notes of dried
and grilled fruit.
100% Chardonnay; zrání/aged 2+ let / years

Wol�erger Brut Vieilles Vignes Rosé (Alsace) 0,15* / 0,75 220 / 880 Kč

Ručně sklizené hrozny Pinot Noir dodávájí tomuto rafinovanému crémantu kyselinku, která odhaluje svěží
a jemnou vůni červeného ovoce. / Hand-harvested Pinot Noir grapes add acidity to this refined crémant,
revealing a fresh and delicate aroma of red fruit.
100% Pinot Noir; zrání / aged 18+ měsíců /months

Velká balení pro velké příležitosti
Grand bo�les for grand occasions

Orschwihr Brut Magnum 2005 (Alsace) 1,5 1 850 Kč

Extra dlouhým zráním se rozpadla i buněčná jádra kvasinek a přidala čokoládové tóny; omezená zásoba.
/ Extra long ageing leads to disintegration of the yeast cell cores, adding dark chocolate notes; limited supply.
100% Chardonnay; zrání / aged 15 let / years

De Chanceny Vouvray Brut Excellence Magnum 1,5 1 960 Kč

Tradiční sekt z oblasti Vouvray v údolí řeky Loiry. Světle zlatá barva s jemnými bublinkami, aroma sušeného
ovoce, lískových oříšků a kandovaného citronu. Nádech opečeného toastu a tóny briošky.
/ Traditional sparkling wine from the Vouvray region in the Loire Valley. Fine bubbles, aroma of dried fruit,
hazelnut and then candied lemon, notes of toast and brioche.
100% Chenin Blanc; zrání / aged 18 měsíců /months

Schwach Blanc de Blancs Magnum (Alsace) 1,5 1 725 Kč

Vyvážený brut, aroma briošky a citrusů, někdo najde i štrůdl. / A balanced brut with an aroma of
brioche and citrus tones, some also find an Apfelstrudel.
40 % Pinot Gris, 40 % Pinot Blanc, Riesling, Chardonnay

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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CORPINNAT
Sdružení CORPINNAT („v srdci-Penedés-zrozeno“) se vydělilo z D.O. Cava s cílem vyrábět prémiová šumivá vína vysoké kvality =

tradiční metoda, výhradně vlastní hrozny, organická produkce, ruční sběr, minimální doba zrání 18 měsíců.

The Collective brand CORPINNAT („at the heart of-Penedés-born“) region has separated from D.O. Cava to better distinguish its
production of premium high quality sparkling wines. Traditional method, exclusively from own grapes, organic production, hand-picked

fruit, min. ageing 18 months on the lees.

Nadal Brut Reserva 0,15 / 0,75 160 / 640 Kč

Zlatavě žlutá barva, velmi jemné bublinky, v chuti tóny sladkého koření a broskví. / Golden yellow color
very fine bubbles and tones of sweet spices and peaches on the palate.
Xarel-lo, Macabeo, Parellada; zrání / aged 24 měsíců /months

Castellroig Brut Nature Reserva 0,15 / 0,75 165 / 650 Kč

Citrusy, jablka, středně plné, minerální podtext. / Citrus fruits, apples, medium body, mineral notes.
Xarel-lo, Macabeo, Parellada, Chardonnay; zrání / aged 18 měsíců /months

Can Feixes Brut Nature 0,15 / 0,75 185 / 745 Kč

Limetka, mineralita, příjemná kyselinka a mohutná elegance z dlouhého zrání. / Lime, minerality, nice acidity
and a looming elegance of the long ageing.
55% Parellada, 23% Macabeo, 22% Pinot Noir; zrání / aged 9 let / years

Castellroig Reserva Rosat Brut 0,15 / 0,75 170 / 680 Kč

Víno světlé lososové barvy, s aroma lesního ovoce a citrusů, s doteky lékořice, v chuti je velmi svěží a suché.
/ Very fresh and dry rosé sparkling wine with pale salmon colour and fine aromas of red berries, citrus notes and
a touch of liquorice.
Garnacha, Xarel-lo, Trèpat; zrání / aged 36měsíců /months

Velké balení pro velké příležitosti
A grand bo�le for a grand occasion

Torelló - Pállid Reserva rosé Magnum 1,5 1 550 Kč
←novinka / new
Svěží růžový Corpinnat lososové barvy s delikátní vůní jahod, malin a třešní. Lehká a ovocná chuť s
minerálními tóny. / Fresh rosé Corpinnat with pale salmon colour and delicate aromas of strawberries,
raspberries and cherries. Fine and fruity on the palate with a touch of minerality.
Macabeo, Pinot Noir; zrání / aged 18+ měsíců /months

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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CAVA
Katalánský sekt vyráběný již od 19. století tradiční metodou druhotného kvašení v lahvi (méthode champenoise) / Catalan

sparkling wine produced since the 19th century using the traditional method of secondary fermentation in the bo�le

La Gresca Brut 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč
←novinka / new
Lehká, ovocitá cava s aroma mandlových květů, v chuti tóny bílého grepu, jablka a sušeného žlutého
ovoce. / Fine, fruity cava with aromas of almond blossoms and notes of white grapefruit, apple and dried
yellow fruit on the palate.
Macabeo, Xarel·lo, Parellada; zrání / aged 12 měsíců /months

Torreblanca Brut 0,15 / 0,75 140 / 560 Kč

Svěží, minerální, v chuti jablíčko a bílé ovoce. / Fresh, mineral, apple and white fruit on the
palate.
35 % Macabeo, 25 % Xarel·lo, 40 % Parellada; zrání / aged 19 měsíců /months

Torreblanca Brut Nature 0,15 / 0,75 160 / 630 Kč

Tóny ananasu a grepu, vyvážená kyselinka a dlouhé zrání vytváří velmi suchou, osobitou a výraznou
cavu. / Very dry cava with pineapple and grapefruit notes, balanced acidity, distinctive and expressive.
Macabeo, Xarel·lo, Parellada

Dama de Naveran Organic 0,15 / 0,75 160 / 630 Kč

Extra brut, přirozeně osvěžující a zároveň plná krémová chuť s jemnými tóny zrání, vyrovnaný,
harmonický a dlouhý závěr. / An extra brut, naturally refreshing yet full creamy taste with soft tones of
aging, balanced, harmonious and prolonged finish.
Parellada, Chardonnay; zrání / aged 24 měsíců /months

Naveran Brut Vintage Rosé Organic 0,15 / 0,75 140 / 560 Kč

Sladce působící brut rozkošně ovocité chuti. / A sweetish brut with delightful fruity tones.
100% Pinot Noir; zrání / aged 12 měsíců /months

El Celleret Brut Nature 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

Velmi suché, jemné, ovocité, s příjemně svěží dochutí. / Very dry, fine, fruity with fresh aftertaste.
40 % Macabeo, 40 % Xarel·lo, 20 % Parellada; zrání / aged 12 měsíců /months

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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El Celleret Brut Nature Reserva 0,15 / 0,75 130 / 510 Kč

Velmi suché, strukturované tělo s náznakem chleboviny. / Very dry, more structure body, a hint of yeast.
40 % Macabeo, 40 % Xarel·lo, 20 % Parellada; zrání / aged 20 měsíců /months

Varias Genui Brut Nature 0,15 / 0,75 130 / 510 Kč

Překvapivě příjemný sušší brut. / A surprisingly welcoming brut, on the drier side.
30 % Macabeo, 40 % Xarel·lo, 30 % Parellada; zrání / aged 12 měsíců /months

Gran Palas Brut Organic 0,15 / 0,75 135 / 540 Kč

Uleželejší a vyjemněná typická cava, bio výroba. / A bit longer matured typical cava, organic product,
silkier taste.
35 % Macabeo, 35 % Xarel.lo, 30 % Parellada; zrání/aged 9 měsíců /months

Gran Palas Brut Rosé 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

Sušší brut, střední tělo, svěží zážitek. / A very dry brut with medium body, a refreshing experience.
60 % Monastrell, 40 % Garnacha; zrání/aged 10 měsíců /months

Gran Palas Brut Nature 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

Velmi suché, jemně ovocité, velmi oblíbené. / Very dry, slightly fruity, a favourite of many.
30 % Macabeo, 30 % Xarel.lo, 40 % Parellada; zrání / aged 15 měsíců /months

Santacana Semi Seco 0,15 / 0,75 135 / 540 Kč

Svěží tóny citrusů a bílého ovoce, příjemné bublinky, polosuché. / Fresh tones of citrus and white fruit,
nice bubbles, semi-dry.
Macabeo, Xarel.lo, Parellada; zrání / aged 14 měsíců /months

Velké balení pro velké příležitosti
A grand bo�le for a grand occasion

Varias Al-legoria Brut Nature 1,5 1 230 Kč

1,5 litrová láhev zaručuje optimální zrání na kalech. Jemné aroma s tóny fenyklu a zralého ovoce. V chuti je
zralé ovoce doplněné o krémovou elegantní dochuť s tóny zrání. / The 1,5 litre bottle is optimal for the bubbly
ageing sur lie. Delicate aroma with tones of fennel and ripe fruit. The taste of ripe fruit is complemented by a
creamy elegant aftertaste with tones of aging.
30 % Macabeo, 40 % Xarel·lo, 20 % Parellada, 10 % Chardonnay

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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TRADIČNÍ ŠUMIVÁ Z EVROPY /
EUROPEAN TRADITIONAL SPARKLINGS

Vína z Evropy vyráběná tradiční metodou /Wines from Europe made by the traditional method

Ridgeview Bloomsbury Brut 0,75 1 810 Kč

(UK, England, Sussex) Anglický sekt, oficiální víno servírované britské královně k diamantové svatbě.
Pěkná kyselinka, středně plné tělo, vysoká mineralita až slanost, citrusy, zelené jablíčko, nezralá švestička a
slané máslo. / Nice acidity, medium body, highly mineral, even salty, citrus fruits, green apples and plums, salty
butter. Official wine served for the Queen’s Diamond Jubilee.
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Franciacorta Monzio Compagnoni Brut 0,75 920 Kč

(Itálie / Italy, Lombardia) Jemné aroma chlebové kůrky, peckovin, biskvitů a mandlových sušenek, chuť je
svěží a krémová s náznaky vanilky v dlouhé dochuti. / Delicate aroma of bread crust, stone fruit, biscuits and
almond cookies. The palate is fresh and creamy with hints of vanilla in its long finish.
80 % Chardonnay, 20 % Pinot Nero; zrání / aged 2+ let / years

Leth Roter Veltliner Reserve Brut 0,75 785 Kč

(Rakousko / Austria, Wagram) Sekt s živým perlením, aroma jablek a ořechů doplněné o žluté a červené
ovoce, v chuti je jemný, elegantní, s prezicní kyselinkou a tóny briošek v dochuti. / Austrian sekt with lively
bubbles, aromas of apples and nuts complemented by yellow and red fruits. The taste is delicate, with precise
acidity and notes of brioche in the aftertaste.
100% Roter Veltliner; zrání / aged 24 měsíců / months

Messias Tinto Método Clássico Brut 0,75 680 Kč

(Portugalsko / Portugal, Bairrada) Lehké a osvěžující šumivé víno s intenzivní rubínovou barvou, komplexní
vůní červeného a sušeného ovoce, na patře je dlouhé a ovocně svěží se zralými taniny. / Fine and fresh
sparkling wine with intense ruby colour, complex aroma of red and dried berries, with long fruity taste and ripe
tannins.
100% Baga; zrání / aged 18 měsíců / months

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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MÍSTNÍ ŠUMIVÁ / LOCAL SPARKLINGS
Vína vyráběná tradiční metodou na Moravě nebo v Čechách /
Wines from Moravia or Bohemia made by the traditional method

Michlovský Crémant neodstřelený 0,15 / 0,75 190 / 760 Kč

(Morava, CZ) Extra růžový crémant Blanc de Noir, který je neodstřelený, kvasniční zákal tedy není závadou. /
An extra pink crémant Blanc de Noir, undegorged, the yeast turbidity is not a defect.
Pinot Noir, Pinot Meunier, André

Gala Blanc de Blancs Extra Brut 0,15 / 0,75 215 / 860 Kč

(Morava / CZ) Harmonický sekt s elegantní perličkou, jemnou a delikátní chutí a svěží kyselinkou v závěru.
/ Local sparkling wine with elegant bubbles, fine and delicate taste with fresh acidity in the finish.
80 % Chardonnay, 20 % Pinot Blanc; zrání / aged 24 měsíců /months

NATURÁLNÍ ŠUMIVÁ / NATURAL SPARKLING

Koráb Pét-Nat Orange on Leaves 0,15 / 0,75 215 / 750 Kč
←novinka / new
(Morava / CZ) Biodynamické šumivé víno, které leželo nejen na slupkách, ale i na sušených vinných listech,
což mu dodalo mírně rustikální charakter, herbální aroma a sytou barvu, v chuti i vůni jsou jemné tóny
grepu, mandarinek a čaje. / Bio-dynamic sparkling wine that apart from the skin contact stayed some time on
dried vine leaves, resulting in slightly rustical character, herbal aromas and deep colour, with fine notes of
grapefruit, mandarine and tea.
Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené

Matic Pét-Nat Šipon 0,15 / 0,75 185 / 740 Kč

(Steiermark, Slovinsko / Slovenia) Svěží, ovocité šumivé víno typu Pét-Nat (primární fermentace v lahvi).
/ Fresh and fruity Pét-Nat (naturally sparkling wine).
100% Šipon (Furmint)

Dürnberg Pét-Nat Grüner Veltliner 0,75 740 Kč

(Weinviertel, Rakousko / Austria) Velmi svěží pétillant naturel s výraznější kyselinkou a čistým projevem
odrůdy, s jemným perlením, aroma a chutí čerstvých zelených jablek, citrusů a bílého pepře. / Very fresh
pétillant naturel with pronounced acidity and a pure expression of the variety, with fine bubbles and aromas and
taste of fresh green apples, citrus fruits and white pepper.
100% Grüner Veltliner

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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TICHÁ BÍLÁ / WHITE STILL WINES

Piálek Sauvignon Blanc VOC 0,15 / 0,75 130 / 520 Kč

(Morava / CZ) Svěží kyselinky, výrazně ovocné s příjemným zbytkovým cukrem
kolem 10 g na litr. / Nice acidity, profoundly fruity, 10 g sugar per litre.
100% Sauvignon Blanc

Mlýnek Ryzlink vlašský Plotny 0,15 / 0,75 135 / 540 Kč

(Morava / CZ) „Typický vlašák" z Dunajovských kopců, svěží, minerální, s aroma kandovaných ořechů. /
Typical Moravian Welschriesling of Danube Hills, fresh, mineral, with aroma of candied nuts.
100% Ryzlink vlašský

Sonberk Stříbrná Pálava, suchá 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

(Morava / CZ) Nasucho udělaná Pálava z rozhraní Mikulovska a Velkopavlovická, kořenitost, příjemná
kyselinka, plná chuť. / A dry, aromatic Moravian wine of the Pálava variety (a cross of Gewürztraminer and
Müller Thurgau), spicy and full taste with nice acidity.
100% Pálava

Sonberk Pálava Noble Rot 0,15 / 0,75 155 / 610 Kč

(Morava / CZ) Přirozeně sladká Pálava z botrytických hroznů. Výběrové aromatické víno ve sladkém
provedení. / A naturally sweet Moravian wine of the Pálava variety, Noble rot is the beneficial form of a grey
fungus, Botrytis cinerea.
100% Pálava

Prios Verdejo 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

(Rueda, Španělsko / Spain) Suché bílé víno z hroznů Verdejo s omamně květinovou a svěží vůní i chutí. / Dry
white wine from the typical Spanish variety Verdejo, with seductive, fresh and floral aroma and taste.
100% Verdejo

Schmi� Riesling Drei Steine 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

(Rheinland-Pfalz, Německo / Germany) Svěží a šťavnatý ovocný ryzlink s vůní broskví a jablek, suchý a
minerální. / A fresh and juicy riesling, with aromas of peach and apple, dry and mineral.
100% Riesling

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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Direder Roter Veltliner 0,15 / 0,75 135 / 530 Kč

(Wagram, Rakousko / Austria) Aroma broskví, zralých hroznů a žlutých jablek, v chuti sametové, plné,
kořenitý v závěru. / Peaches, ripe grapes and yellow apples on the nose, full-bodied and velvety taste with spicy
aftertaste.
100% Roter Veltliner

Léth Grüner Veltliner Terrassen 0,15 / 0,75 115 / 460 Kč

(Wagram, Rakousko / Austria) Aroma zralých zelených jablek, melounů a citrusů, na patře minerální textura
s jemnými náznaky tabáku. / An aroma of ripe green apples, melons and citrus, mineral texture with hints of
tobacco on the palate.
100% Grüner Veltliner

d'Arenberg Stump Jump Chardonnay 0,15 / 0,75 135 / 530 Kč

(McLaren Vale, Austrálie / Australia) Barikované Chardonnay s příjemnou vůní zralých nektarinek, žlutého
ovoce, citrusů a dotekem vanilky. Chuť je středně plná, ovocitá a svěží s dlouhým závěrem a jemnou
mineralitou. / Oaked Chardonnay with pleasant aromas of ripe nectarines, yellow and citrus fruits and a touch
of vanilla. It is medium bodied, fruity and fresh, with a long finish and fine minerality.
100% Chardonnay

Nell-Breuning Riesling Kaseler Nies’chen 0,15 / 0,75 175 / 690 Kč

(Mosel, Německo / Germany) Suchý moselský Riesling ze starých keřů, s aroma bílých květů, čerstvých
citrusů a nektarinek, v chuti jemný s dlouhou perzistencí a minerálním závěrem. / Dry Mosel Riesling from
old wines, with aromas of white blossoms, fresh citrus fruits and nectarines, fine on the palate, with long
persistence and a mineral finish.
100% Riesling

Domaine Jean Collet Chablis AOC 0,15 / 0,75 225 / 890 Kč

(Burgundsko, Francie / France) Klasické Chardonnay z apelace Chablis, velmi elegantní, jemné,
s tóny čerstvé citronové kůry ve vůni a bílého peckového ovoce a citrusů v chuti, příjemně svěží a minerální,
s dobrou délkou. / Typical Chardonnay from Chablis, very elegant and fine, with aromas of fresh lemon peel,
notes of white pit and citrus fruits on the palate, mineral and fresh wine with good length.
100% Chardonnay

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %

strana / page 17



TICHÁ ČERVENÁ / RED STILL WINES
* na aktuální dostupnost červených vín po skleničce se ptejte obsluhy

* ask the bartenders for today‘s availability of a red wine per glass

Vilavin Pinot Noir pozdní sběr barrique 0,15 / 0,75 135 / 540 Kč

(Morava / CZ) Elegantní víno s typickou vůní a chutí zavařených třešní, jahod, kouře a hořké čokolády, se
zralými taniny a svěží lehkostí. / Elegant Pinot with typical aromas and taste of cherry and strawberry
marmalade, toast and dark chocolate, light bodied with ripe tannins.
100% Pinot Noir

Luccarelli Primitivo 0,15 / 0,75 115 / 460 Kč

(Puglia, Itálie / Italy) Suché, aroma ostružin a zavařeniny, sametová chuť, zralé ovoce. / Dry, blackberry and
jam on the nose, velvet smooth taste, ripe fruit.
100% Primitivo

Bordeaux Paillet-Quancard, Cadillac 0,15 / 0,75 130 / 520 Kč

(Bordeaux, Francie / France) Rubínová barva, aroma švestek, ostružin a peckovin, strukturované, středně
plné, v závěru ušlechtilá dřeva. / Ruby colour, aroma of plums, blackberries and stone fruit, firm structure,
medium body, noble wood finish.
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Los Haroldos Malbec Estate 0,15 / 0,75 130 / 520 Kč

(Mendoza, Argentina) Sametové víno s aroma zralého červeného ovoce s náznaky kouřovosti, v chuti
dominují zralé taniny, ovocný projev, plné tělo a dobrá délka. / Smooth wine with aromas of ripe red and
black fruits and smoky notes, the taste is dominated by ripe tannins, fruity expression, full body and good length.
100% Malbec, zrání / aged 6 měsíců /months

La Tarara Rioja Crianza 0,15 / 0,75 140 / 560 Kč

(Rioja, Španělsko / Spain) Aroma třešní v likéru a čokoládě, s chutí džemu, koření, kakaa a dřeva, je výrazné,
elegantní, s plným tělem. / Aroma of cherries in liqueur and chocolate, with flavor of jam, spices, cocoa and
wood, is distinctive, elegant, full body.
100% Tempranillo, zrání / aged 12 měsíců /months

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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Quinta da Lapa Nana Reserva 0,15 / 0,75 140 / 560 Kč

(Tejo, Portugalsko / Portugal) Víno s aroma zralého tmavého ovoce, koření a čokolády. V chuti je
perzistentní s dobře vyváženými taniny. / Aromas of ripe dark fruits, spices and chocolate. Persistent in taste,
with well balanced tannins.
Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Castelao; zrání v dubovém sudu 12 měsíců / aged in oak barrel 12 months

Bodega Tandem Garnacha Invoca 0,15 / 0,75 145 / 580 Kč

(Navarra, Španělsko / Spain) Krásné vyjádření odrůdy Garnacha s vůní černých třešní, mediteránských
bylinek a koření, v chuti je elegantní, svěží, široké, se zralými taniny a dlouhým závěrem. / Great expression
of the variety Garnacha with aromas of black cherries, Mediterranean herbs and spices, the taste is elegant,
fresh and ample, with ripe tannins and good length.
100% Garnacha / aged 9 měsíců / months

Ca' Rugate Valpolicella Ripasso 0,15 / 0,75 195 / 780 Kč

(Veneto, Itálie / Italy) Víno plné rubínové barvy, vůně po zralých třešních, hořké čokoládě
a sladkém koření. V chuti je vyvážené, kulaté, s dobrou délkou a perzistencí, je plné a skvěle pitelné. / Dark
ruby colour, aromas of ripe cherries, dark chocolate and sweet spices. The palate is very well balanced and
round, with good length and persistence, full bodied and smooth
40 % Corvina, 30 % Rondinella, 30 % Corvinone, zrání / aged 1 rok / year

Clos Figueras – Serras del Priorat 0,15 / 0,75 195 / 780 Kč

(Priorat, Španělsko / Spain) Ovocné, skvěle pitelné s příjemnou kyselinkou a plným tělem, dobře
zakomponovaným alkoholem a sametovým tříslem. / Fruity wine with pleasant acidity, balanced alcohol and
smooth tannins.
Garnacha, Carignan, Syrah, Cabernet Sauvignon

Cordero di Montezemolo Barbera d'Alba 0,15 / 0,75 230 / 920 Kč

(Piemonte, Itálie / Italy) Plné, kulaté víno s květinovou a ovocnou vůní. Zraje z části na barriku a velkých
sudech ze slavonského dubu. / Full-bodied round wine with aromas of flowers and ripe fruit. It is aged partly in
barriques and in big, Slavonian oak barrels.
100% Barbera d'Alba

Lahev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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TICHÁ RŮŽOVÁ / ROSÉ STILL WINES

Direder Rosé 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

(Wagram, Rakousko / Austria) Svěží, lehké růžové, skvělé letní víno s tóny červeného ovoce a příjemnou
kyselinkou. / Fresh and light, an exquisite summer wine with red berries notes and a nice acidity.
Zweigelt, Cabernet Sauvignon

Domaine Naïs Rosé de Provence 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

(Coteaux d'Aix-en-Provence, Francie / France) Lehké letní rosé velmi světlé barvy a ovocité chuti, typické
pro Provence. / Light summer rosé with very pale colour and fruity character, typical for Provence.
Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache

Moreau & Fils Rosé d´Anjou 0,15 / 0,75 125 / 490 Kč

(Loire, Francie / France) Jemné, polosladké rosé, vůně lesních jahod a sladkého koření, v chuti jahody,
maliny a trocha růžového grapefruitu. / Soft, semi-sweet rosé, scent of forest strawberries and sweet spices,
tones of strawberries, raspberries and pink grapefruit in taste.
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Grolleau

NATURÁLNÍ TICHÁ / NATURAL STILL WINES

Nešpor & Rajský Tramín červený Orange 0,15 / 0,75 175 / 690 Kč

(Morava, CZ) Oranžový Tramín s tmavě zlatou barvou díky dlouhému kontaktu se slupkou. Ve vůni i chuti
najdete ananas, pomerančovou kůru i liči spolu s květinovými tóny, mineralitou a jemnými taniny. / Skin
contact Traminer with deep orange colour, aromas of pineapple, orange peel and litchi complemented by floral
notes, minerality and soft tannins on the palate.
100% Tramín červený

Celler Credo Miranius 0,15 / 0,75 160 / 640 Kč
←novinka / new
(Penedès, Španělsko / Spain) Velmi svěží, organické víno z Katalánska, s pouhými 11 % alkoholu. V chuti je
jemné, minerální až lehce slané, vyvážené, s překvapivě dlouhou dobou dochutí. / Very fresh organic wine
from Catalunya, with only 11 % abv. The taste is subtle, mineral, even slightly salty, with surprisingly long
aftertaste.
100% Xarel-lo

Láhev s sebou: sleva 10 %, tři a více lahví 20 % / Take-away bottles: discount 10 %, three or more bottles 20 %
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HAUSWEIN / VINO DE LA CASA
0,15 / džbánek 1 L 66 / 330 Kč

bílé /white
Vinařství Hrabal, Veltlínské zelené, Velké Bílovice, Morava, CZ, 100% Grüner Veltliner

červené / red
Corcovo, Tempranillo, Valdepeñas, Španělsko / Spain, 100% Tempranillo

DESTILÁTY / LIQUOR
Cognac Hennessy / Martell V.S.O.P. 0,04 140 Kč

oblíbený koňakový standard / the favorite cognac standard

Rum karibský / Caribbean rum 0,04 130 Kč
karibská kvalita, Diplomático nebo El Dictador / the Caribbean quality, Diplomático or El Dictador

Legendario 0,04 85 Kč
kubánská rumová delikatesa s macerovanými rozinkami / a Cuban rum delicacy, with macerated raisins

Whiskey Jameson 0,04 85 Kč
irská klasika / Irish traditional

Whisky Laphroaig 10 / 10 years old 0,04 135 Kč
single malt Scotch, s jedinečným aromatem rašelinového kouře / with a unique peat smoke aroma

Whisky Trebitsch Porto Finish Blended 0,04 190 Kč
sladší a jemnější whisky v Vysočiny / a sweetish and fine whisky from Czech-Moravian Highlands

Whisky Lagavulin 0,04 225 Kč
jemně nakouřená legenda z ostrova Islay / the legendary peat smoked product of the Islay island

Vodka, gin, white rum, Malibu, Pastis 0,04 70 Kč
oblíbené značky Cryo, Tanqueray, Bacardi / the usual suspects

Pálenky Radlík, Chrámce a jiné 0,04 80 Kč
slivovice, hruškovice, vínovice a další dle denní nabídky/ slivovitz, pear/wine brandy or ask per daily
offer

Absinth, Mezcal 0,04 130 Kč
šetři mozek, pij jen občas / avoid prolonged use – watch out for brain damage!
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ŠUMIVÉ KOKTEJLY / SPARKLING COCKTAILS
* dostupná i nealkoholická verze / * non-alcoholic version also available

Sangria Frizzante 1 L 430 Kč
0,75 Vizorro Rosado Frizzante 2017, Monte La Reina, Spain, 100% Tempranillo
hodně ovoce, pomerančový džus, bacardi 0,04 / a lot of fruit, orange juice, bacardi 0,04

Black Velvet 0,2 155 Kč
0,1 tmavé pivo od Matušky, dark beer from Matuška brewery | 0,1 cava

Aperol Spri� / Campari Spri� 0,2 145 Kč
cava 0,1 | Aperol /Campari 0,04 | plátek pomeranče, a slice of orange | soda, sparkling water
0,025 | led, ice

Death in the Afternoon 0,17 200 Kč
(a.k.a. Hemingway Champagne) cava brut nature 0,15 | absinth 0,02

*Opilé maliny / Drunken Raspberries 0,2 170 Kč
cava brut 0,15 | hrstka mražených malin nebo sezónního ovoce / a handful of frozen
raspberries or season fruits

*Bez-bubliny (Hugo) / Elderflower bubbles 0,2 170 Kč
cava 0,15 | bezový elixír, elderflower elixir 0,2 | plátek citronu, a slice of lemon

*Mimosa pomeranč či jablko / orange or apple 0,2 135 Kč
cava 0,1 | pomerančový džus / jablečný mošt, orange / apple juice 0,1 | plátek pomeranče/
jablka, a slice of orange / apple

Blue Moon 0,18 170 Kč
cava 0,15 | curacao 0,02 | plátek pomeranče, a slice of orange

Kokosová Fidorka / Coconut Fidorka 0,17 185 Kč
cava 0,15 | kokosové, coconutMalibu 0,02 | kokosová Fidorka, a traditional Czech biscuit

Rumpáňo / Rumpagne 0,17 180 Kč
cava 0,15 | karibský, caribbean rum 0,02

*Kir Royal 0,17 165 Kč
cava 0,15 | créme de cassis 0,02
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OSTATNÍ KOKTEJLY / OTHER COCKTAILS
* dostupná i nealkoholická verze / * non-alcoholic version also available

Pokusný králíček /White rabbit 0,3 200 Kč
Mezcal 0,04 | rybízový Tátův sad | ledová tříšť, ice | tabasco| pepř, pepper | limeta, lime

Skinny Bitch 0,4 160 Kč
vodka 0,04 | limetka, lime | soda, spark. water | led, ice

Limotoč Červotoč / Sweet Skinny Bitch 0,2 160 Kč
créme de cassis 0,02 | vodka 0,04 | limetka, lime | soda, spark. water | led, ice

Negroni 0,2 165 Kč
gin 0,03 | vermouth 0,03 | campari 0,03| pomeranč, orange| led, ice

Negroni Sbagliato 0,2 165 Kč
cava 0,06 | vermouth 0,03 | campari 0,03| pomeranč, orange| led, ice

Alvear Vermouth Rojo, Montilla-Moriles 0,1 105 Kč
suchý, červený, kořeněný a andaluský, plátek pomeranče, oliva / dry, red, spicy and Andalusian,
slice of orange, olive

Gin&tonic 0,3 180 Kč
gin Tanqueray 0,04 | tonic Fever Tree 0,2 |
Tymián, thyme | okurka, cucumber nebo, or limetka, lime | led, ice

Moscow Mule 0,3 175 Kč
vodka 0,04 | ginger beer 0,23 |
limetka, lime | led, ice

PAC-MAN* 0,1 90 Kč
pálenka 0,02 | sirup 0,1 | džus, juice | citron, lemon |třešnička, cherry | led, ice
*Zdarma při překonání aktuálního rekordu v PAC-MANovi / Free if you beat the current high score in PAC-MAN

Čus pičus / Tchus Pitchus 0,03 70 Kč
vodka 0,02 | limeta 0,01 | třešnička, cherry |
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TEPLÉ NÁPOJE / HOT DRINKS
* káva dostupná i v ledové variantě / * ice coffee also available

Espresso, Americano, Espresso lungo 0,03 50 Kč
espresso z 9 g kávy / 9 g of fresh ground coffee

Espresso macchiato 0,03 + 0,03 55 Kč
espresso s troškou mléčné pěny/ espresso and a bit of milk froth

Doppio espresso (18 g) 0,05 60 Kč
dvojité espresso z 18 g kávy / 18 g of fresh ground coffee

Cappuccino 0,03 + 0,15 60 Kč
espresso + 0,15 l horkého a napěněného mléka / espresso + 0,15 l of hot milk and milk froth

Flat White 0,05 + 0,1 70 Kč
doppio espresso + 0,1 l horkého a napěněného mléka / doppio espresso + 0,1l of hot milk and milk froth

Cafe la�e / La�e macchiato 0,03 + 0,25 70 Kč
espresso + 0,25 l napěněného mléka / espresso + 0,25 l of hot milk froth

French Press 0,3 65 Kč
hrubě mletá káva 20 g a horká voda, stlačeno / coarse ground coffee 20 g and hot water, pressed

Čaje Harney & Sons / Tea Harney & Sons 0,4 70 Kč
dle nabídky / ask per daily offer

Pečený čaj / Baked tea 0,4 70 Kč
dle nabídky / ask per daily offer

Chai la�e 0,2 70 Kč
směs černého čaje s kořením a mlékem, extra kořeněné / black tea with honey, milk and spices

Horká bylinkonáda / Hot herbi-nade 0,2 70 Kč
sladká bezinka/máta/zázvor a další dle denní nabídky / sweet elderflower/mint/ ginger or ask per daily offer

Horké jablko, Opilé jablko / Hot apple, Drunken apple 0,2 60 / 85 Kč
Horký mošt se skořicí bez alkoholu / alkoholická verze s 0,02 ovocné pálenky / hot apple juice with cinnamon with no
alcohol / alcoholic version with 0,02 fruit brandy

Svařené víno /Mulled wine 0,2 85 Kč
Horké červené/bílé víno s kořením a pomerančem / red or white hot wine with spices and slice of orange
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STUDENÉ NÁPOJE / COLD DRINKS
Nealko (alcohol-free) sekt Carl Jung 0,15 / 0,75 115 / 460 Kč

(Německo / Germany) Nejlepší nealko sekt, který jsme zatím našlii, obvykle skladem suchý. / The best
alcohol-free sparkling wine have found so far, we usually have the dry version.
Riesling, Müller Thurgau

Džbán perlivé vody/ Pitcher of sparkling water 1 l 40 Kč

Ma�oni perlivá / sparkling water láhev / bo�le 0,33 40 Kč

Pomerančový džus, jablečný mošt / orange or apple juice 0,1 20 Kč
pomerančový džus Granini, Podorlický mošt / Granini orange, Apple juice from Rychnov nad Kněžnou

Džbánek limonády / Pitcher of fruity-nade 0,5 80 Kč
sezónní ovoce, sirup (různé), soda, led / season fruit , sirup (various flavours), sparkling water, ice

Limo Tátův sad láhev / bo�le 0,33 55 Kč
Jablko-citron nebo jablko-rybíz / apple based lemonade or apple based black currant-nade

Club Mate láhev / bo�le 0,33 60 Kč

Club Mate Winter láhev / bo�le 0,5 70 Kč

Limo Matcha láhev / bo�le 0,33 70 Kč
Matcha seichā limetka nebo grep /matcha seichā lime or grapefruit flavour

Tonic Fever Tree, Fentimans láhev / bo�le 0,2 60 Kč

Ginger Beer Hot Aqua Monaco láhev / bo�le 0,23 70 Kč
Extra výrazné zázvorové pivo / Super spicy ginger beer

Coca Cola, Coca Cola Zero láhev / bo�le 0,33 45 Kč
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PIVO, CIDER / BEER, CIDER
* na čepu je vždy jen jeden druh piva, ptejte se obsluhy / * ask the bar staff about the current beer on tap

*Čepovaný Matuška / Ice-cold artisanal draft beer 0,4 70 Kč
[ejly] či ležáky či jiné pivní speciály dle denní nabídky od Matušky (Broumy) / ales or lagers or other beer specials from a
small brewery Matuška, much loved locally, according to the daily offer

Matuška tmavé /Matuška stout beer láhev / bo�le 0,33 65 Kč
tmavé pivo od Matušky (Broumy) / dark stout from a small brewery Matuška

Bernard lahvový / Bernard beer bo�le láhev / bo�le 0,5 65 Kč
ležák dle aktuální nabídky/ lager according to the current offer

Bernard Nealko pivo / non-alcoholic beer láhev / bo�le 0,5 50 Kč

Cider Tátův sad láhev / bo�le 0,3 65 Kč
suchý nebo polosladký / dry or semi-sweet
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TEPLÉ DELIKATESY / HOT TREATS
možnost objednávky do 23:15 (v neděli do 22 hodin) / orders are possible until 11:15 p.m. (10 p.m. on Sundays)

Polévka dne / Soup of the day 300 ml 95 Kč
s bagetkou / with baguette slices (1,?)

Humří bisque / Lobster bisque 250 ml 150 Kč
humří polévka Bisque de Homard s bylinkami, bagetka / lobster soup Bisque de Homard with herbs, with
baguette slices (1,2,4,7,14)

Šneci po burgundsku / Snails 3 / 6 / 12 ks 115 / 210 / 340 Kč
bylinkové ghí (česnek, petržel) s bagetkou / Burgundy style, garlic-herb ghee, with baguette slices (1,7,14)

Gratinované ústřice / Oysters au gratin 3 / 6 / 12 ks 225 / 410 / 680 Kč
zapečené ústřice s bylinkovým ghí a sýrem Comté, bagetka / baked oysters with garlic-herb ghee and Comté
cheese, with baguette slices (1,7,14)

Ústřice Rockefeller / Oysters Rockefeller 3 / 6 / 12 ks 235 / 430 / 720 Kč
zapečené ústřice bohaté chuti se špenátem, smetanou a sýrem Cantal, bagetka / baked oysters with spinach,
cream and Cantal cheese, with baguette slices (1,7,14)

Norimberské klobásky / Grilled sausages 3 / 6 / 12 ks 85 / 155 / 240 Kč
s hořčicí a brusinkami / with mustard, cranberry sauce (1,7,10)

Grilované jelítko / Grilled blood sausage 170 g 105 Kč
grilované plátky (nebo jak to vyjde), s hořčicí / grilled slices with mustard (1,10)

Kachní prsa / Duck breasts 90 g 190 Kč
s dipem z lesního ovoce, bagetka / with forrest fruit dip and baguette slices (1,10)

Grilovaný camembert / Grilled camembert 90 g 105 Kč
s brusinkami / with cranberries (7)

Grilovaný kozí sýr / Grilled goat cheese 90 g 145Kč
s brusinkami / with cranberries (7)

Patatas bravas 200 g 125 Kč
grilované na bylinkovém ghí, aioli majonéza a salsa roja / grilled with garlic-herb ghee, aioli mayonnaise, salsa
roja (3,7)

Čerstvě pražené mandle / Freshly roasted almonds (8) 60 g 80 Kč
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STUDENÉ TAPAS / COLD DELI
možnost objednávky do 23:15 (v neděli do 22 hodin) / orders are possible until 11:15 p.m. (10 p.m. on Sundays)

Ústřice / Oysters 1 / 3 / 6 / 12 ks 75 / 205 / 385 /650 Kč
ústřice s citrónem, šalotkou, pepřem, tabaskem / oysters with lemon, shallot, black pepper, tabasco (14)

Gravlax 60 g 180 Kč
losos („-lax“) pohřbený („grav-„) do soli s cukrem, koprem a dalšími kondimenty, medová hořčice, bageta /
pickled salmon in salt with sugar, dill and other condiments with honey mustard, baguette (4,10)

Katalánské mořské plody Pepus / Catalan seafood Pepus 110 g 120 Kč
v plechu, mušle NEBO kalamáry NEBO chobotnice / canned, mussels OR octopus OR calamar in brines and
sauces (4,14)

Degustační sýrové prkénko / Tasting cheese plate 200 g sýra 430 Kč
Bleu d'Auvergne, Brie, Cantal, Comté, Manchego, Morbier, Munster, Ossau-Iraty, Pont l'Évêque, St. Marcellin,...
doplněny o sezónní a sušené ovoce, marmeládky, oříšky, grissini, bagetu s olivovým olejem / complemented by
seasonal and dried fruit, marmalades, nuts, grissini, baguette with olive oil (1,7,8)

Uzeninové prkénko / Smoked & cured meat plate 200 g uzenin 430 Kč
výběr španělských a francouzských uzenin, meloun, oříšky, olivy s česnekem, kornišony, kapary, cibulky a tak,
grissini, bageta / assorted Spanish and French smoked and cured meat, mellon, nuts, olives with garlic, cornichones,
capers and such, grissini, baguette (1,8)

Sýrové a uzeninové prkénko /Mixed plate 200 g sýra a uzenin 470 Kč
výběr francouzských a španělských uzenin a sýrů se vším možným kolem, grissini, bageta s olivovým olejem /
assorted Spanish and French meats and cheeses with grissini, baguette with olive oil (1,7,8)

Carpaccio pro dva / for two 100 g masa 330 Kč
na dva způsoby, Parmigiano Regiano, rukola, bazalkové pesto, kapary, červená cibule, plátky bagety /
Carpaccio in two ways, Parmigiano Regiano, arugula, basil pesto, capers, red onion, baguette slices (1,7)

Paštikové prkénko / Tasting pâté plate 200 g paštik 330 Kč
výběr paštik s oblohou a brusinkami, bageta / assorted pâtés with cranberries, baguette (1)

Olivy / Olives 100 g 90 Kč
černé, zelené, zelené plněné okurčičkou, česnekem, mix / black, green, green with cornichon, mix (-)

Sušená rajčata / Dried tomatoes 100 g 95 Kč
nakládaná v bylinkovém oleji / cured in herb oil (-)

Pálivé papričky plněné sýrem / Spicy peppers w. cheese 100 g 120 Kč
nakládané v oleji / cured in oil (7)
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Trochu sýra / A bit of cheese 50 g 80 Kč
sýry z naší nabídky / bits of assorted cheeses (7)

Trochu jamónu / A bit of jamón 50 g 80 Kč
čerstvě krájený jamón serrano / freshly cut jamón serrano (-)

Trochu jamónu s melounem / A bit of jamón with melon 50 g 95 Kč
čerstvě krájený jamón serrano s melounem / freshly cut jamón serrano with melon (-)

Bruselská paštika / Brussels pâté 100 g paštiky 135 Kč
vepřová paštika s brusinkami, plátky bagety / pork pâté with cranberries, baguette slices (1)

Salát s panenkou a liči / Salad with pork and lychee 150 g 150 Kč
marinovaná vepřová panenka, liči, rajčata, jemná cibule, rybí omáčka /marinated pork tenderloin, lychee,
tomatoes, mild onions, fish sauce (4,6)

Salát s Bleu d'Auvergne / Salad with Bleu d'Auvergne 200 g 150 Kč
rukola, sýr Bleu d'Auvergne, hruška, cherry rajčátka, hroznové víno, vlašské ořechy, balsamikový krém /
arugula, Bleu d'Auvergne, pear, cherry tomatoes, grapes, walnuts, balsamico cream (7,8)

Bagetka s olivovým olejem / Bague�e with olive oil 0,05 l + 100 g 75 Kč
báječná bageta z NoStress, olej s kořením / artisanal baguette from a nearby shop, olive oil with herbs (1)

Bagetka s bylinkovým máslem / Bague�e with herb-bu�er 100 g 90 Kč
báječná bageta z NoStress, francouzské slané máslo s petrželkou a česnekem / artisanal baguette from a
nearby shop, French salty butter with parsley and garlic (1,7)

Bagetka, plátky / Bague�e, slices 100 g 45 Kč
báječná bagetka z NoStress Bakery / artisanal baguette from a nearby shop (1)

Grissini 60 g 45 Kč
křupavé tyčinky po italsku / crunchy sticks, Italian style (1)

Arašídy / Peanuts 60 g 45 Kč
pražené solené ořechy podzemnice olejné / roasted salted peanut kernels (5)

SLADKÉ / SWEETS
Brownies / Brownies 80 Kč

z NoStress, hořká čokoláda k vínu vynikající / artisanal bakery, dark chocolate pairs nicely with wine (1,3,7)
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OSTATNÍ / OTHER ITEMS

Dárkový poukaz / A gift voucher částka dle přání

Dárková taška na láhev / Gift bag for a bo�le 25 Kč

Vějíř s naším logem / Fan with our logo 60 Kč
černý nebo bílý / black or white

Ponožky s naším logem / Socks with our logo 150 Kč
černé nebo bílé / black or white

Kšiltovka s naším logem / Baseball cap with our logo 290 Kč
černá se zlatou výšivkou / black with gold logo

Uzávěr na šumivou láhev s logem / Sparkling bo�le cap 100 Kč
černý nebo světlý / black or light beige
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SABRAGE – VAROVÁNÍ

Sabrage nikdy neprovádějte uvnitř baru,
hrozí vážné nebezpečí zranění odletujícím sklem.

Sabrage a podobné vylomeniny vždy
na plnou vlastní odpovědnost sekáče.

Zdržte se prosím v zájmu klidného spánku sousedů hlasitých
hovorů na ulici před barem,
zejména po 22. hodině.

REZERVACE, OBJEDNÁVKY AKCÍ
h�ps://champagneria.cz/kontakty nebo +420 735 025 482

telefon obvykle dostupný denně 12-20 hod, při nedostupnosti pište SMS

SABRAGE – AWARNING

Never perform a sabrage inside the bar,
there is a high risk of injury from the flying glass.

Sabrage and similar shenanigans always
at the full responsibility of the wielder.

Please refrain from loud conversation in front of
the bar entrance, especially after 10 PM.
The neighbours will be extremely grateful.

RESERVATIONS, EVENTS
h�ps://champagneria.cz/kontakt_en or +420 735 025 482

the phone is usually available 12 am - 8 pm, please write an SMS if unavailable

Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy / Allergen information is available at the bar
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