Nealkoholické nápoje
Kofola čepovaná
Kofola čepovaná
Kofola čepovaná
Coca-Cola, Coca-Cola zero,
Coca - Cola zero lemon
Fanta pomeranč
Sprite
Kinley Tonic Water, Kinley Ginger Ale,
Kinley Bitter Rose
Bonaqua (jemně sycená, nesycená)
Cappy juice (dle nabídky)
Birell polotmavý/světlý – nealkoholické pivo
Birell ochucený pomelo – grep
Red Bull
Limonády a ledové čaje
Citrusová limonáda s pomerančem, citronem a mátou
Jahodová limonáda s pomerančem a mátou
Citronový ledový čaj s citronem a mátou
Broskvový ledový čaj s mátou
Kávy
Ristretto
(15 ml extra silná aromatická káva)
Espresso
(30 ml silná aromatická káva)
Espresso Lungo
(80 ml silná aromatická káva)
Espresso Doppio
(80 ml dvojitá porce kávy)
Espresso Macchiato
(30 ml espresso s kapkou mléčné pěny)
Cappuccino
(30 ml espresso s mléčnou emulzí a mléčnou pěnou)
Latte Macchiato
(espresso, vyšlehané horké mléko)
Káva vídeňská
(espresso, šlehačka)
Káva alžírská
(espresso, 2 cl vaječný likér, šlehačka)
Frappé
(vyšlehaná chlazená káva s mlékem, cukr, led)
Ledová káva
(espresso, vyšlehané mléko, cukr, led)
Ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou
(espresso, vanilková zmrzlina, šlehačka, cukr, led)
Káva turecká

0,3l / 27,0,4l / 33,0,5l / 39,0,33l / 39,0,33l / 39,0,33l / 39,0,25l / 39,0,25l / 34,0,25l / 36,0,5l / 37,0,3 l / 32,62,-

39,39,39,39,-

42,42,42,69,42,49,49,52,57,49,49,65,39,-

Všechny kávy můžete dostat s příchutí dle vašeho přání (karamel, čokoláda,
vanilka, skořice) – příplatek 5,Na požádání Vám připravíme kteroukoli kávu bez kofeinu

Teplé nápoje
Čaj s čerstvou mátou nebo zázvorem, citronem a medem
Čaj Dilmah (dle nabídky)
Horký juice (dle nabídky s hřebíčkem a skořicí)
Horká čokoláda (bílá/mléčná)
Svařené víno bílé/červené
Grog (4 cl rum, horká voda, citrón)
Porce šlehačky
Porcovaný med

45,43,39,49,55,55,10,1 ks / 6,-

Nealkoholické míchané nápoje
Chameleon Baby (pomerančový juice, curacao sirup, led)
Virgin Mojito (máta, třtinový cukr, limeta, soda, led)

59,65,-

Alkoholické nápoje
Nabídka pivovaru Nová sladovna
Aktuální nabídku piv z našeho pivovaru najdete na pivní kartě
Pivní koktejly dle aktuální nabídky našich piv
Tango (světlé pivo, grenadina)
Radler (světlé pivo, Sprite)

34,55,-

Alkoholické míchané nápoje
Vinná limonáda s lesním ovocem
(20 cl bílé víno, soda, máta, lesní ovoce, jahodový sirup, led)
Vinná limonáda s jahodami
(20 cl bílé víno, soda, máta, jahody, jahodový sirup, led)
Cuba Libre
(4 cl Bacardi, limeta, Coca-Cola, led)
Gin Tonic
(4 cl gin, Kinley Tonic Water, citrón, led)
Mojito
(4 cl Bacardi, máta, limeta, třtinový cukr, soda, led)
Tequila Sunrise
(4 cl tequila, pomerančový juice, grenadina, sirup, led)
Sex on the Beach
(4 cl vodka, pomerančový juice, grenadina, sirup, led)
Aperol Spritz
(4 cl Aperol, 6 cl Prosecco, soda, led, pomeranč)
Hugo Spritz
(10 cl Prosecco, bezový sirup, soda, limeta, máta, led)

89,89,79,79,89,89,89,89,89,-

Aperitivy
Prosecco
Aperol
Cinzano Bianco, Cinzano Extra Dry

10 cl / 32,4 cl / 48,10 cl / 45,-

Likéry
Fernet Stock, Fernet Stock Citrus
Griotte Božkov
Malibu
Becherovka
Jägermeister

4
4
4
4
4

cl
cl
cl
cl
cl

/
/
/
/
/

39,39,44,49,55,-

Destiláty
Jubilejná Hruška, Jubilejná Hruška s medem
Jubilejná Čerešňa
Stará myslivecká
Slivovice Jelínek (Silver, Gold)
Hruškovice Jelínek
Vodka Finlandia
Beefeater Dry Gin

4
4
4
4
4
4
4

Tequily
Olmeca Silver, Olmeca Gold

4 cl / 64,-

Rumy
Rum Božkov
Bacardi Superior
Captain Morgan
Diplomático Reserva 8Y
Pyrat XO Reserve
Ron Zacapa 23 años
Don Papa
Dos Maderas 5+5

4
4
4
2
2
2
2
2

cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl

/
/
/
/
/
/
/
/

39,55,55,44,44,54,44,54,-

Whiskey a bourbon
Jim Beam
Jameson
Tullamore Dew
Jack Daniel´s, Jack Daniel´s Honey

4
4
4
4

cl
cl
cl
cl

/
/
/
/

55,59,60,69,-

Koňaky
Metaxa 5*
Martell V.S.
Hennessy V.S.

4 cl / 59,4 cl / 89,4 cl / 89,-

cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl

/
/
/
/
/
/
/

44,44,44,49,49,44,49,-

