Nápojový lístek

Frankovka 12 (m. z.) ...............................................................................210,suché | kyseliny 5,5 g/l | zbytkový cukr 0,4 g/l | 12,5 %

Modrý Portugal 12 (m. z.).......................................................................210,-

KÁVA

suché | kyseliny 5,0 g/l | zbytkový cukr 0,3 g/l | 12,5 %

Mondicaffé Giubilleo Espresso Extra Mild – 100% Arabica
Kávu připravujeme z čerstvě namletých zrn italské kávy Mondicaffé. Káva je posbíraná po celém světě, namíchaná a upražená tak, aby měla oříškovou barvu, výraznou květinovou vůni a jemnou chuť, která netrpí kyselostí ani ostrostí tříslovin.
Připravíme vám z ní, co si budete přát, a umíme to i bez kofeinu.

Vinařství

Autrieth
Hadres

www.weingut-autrieth.at

Ristretto (na baru)...................................................................................28,Ristretto, Espresso, Caffé Lungo.....................................................................34,Caffé Macchiato......................................................................................38,Dvojité Espresso.................................................................................... 44,Cappuccino..............................................................................................42,Caffé Latte............................................................................................. 44,Vídeňská káva.........................................................................................42,-

Rodinné vinařství v rakouské oblasti Weinviertel Hadres-Pulkautal.

Gelber Muscateller 11.............................................................................380,suché | 11,5 % | Vůně citrusů s podtónem peckovin, bouquet osvěžený jemnou
kyselinkou.

RIE: fresh 13............................................................................................ 355,Zweigelt–Clasic 11.................................................................................. 358,-

ČAJE
Harney & Sons

Italská vína z produkce vinařství

Belcorvo

Luxusní košer čaje od tří generací rodiny Harneyových. Oceníte chuť, barvu i vůni
a objevíte nové kombinace bylin.

Cabernet Franz – delle Venezie (I.G.T.)................................................. 230,Merlot 11 – Piave (D.O.C.)........................................................................240,Prosecco – Trevizo (Frizzante D.O.C.).................................................... 265,Prosecco – Trevizo (Spumante D.O.C.)..................................................280,-

0,2 l ........................................................................................................ 29,0,5 l ........................................................................................................ 39,Darjeeling (černý čaj, světlý nálev)
Earl Grey (aromatizovaný černý čaj),
Earl Grey (bez kofeinu)
Verveine Lemon Verbena (bylinný čaj s citronelou a verbenou)
Organic Green (bio zelený čaj)
Oranic Green Tea with Mint (bio zelený s mátou)
Tilleul (lipový list a květ)
Mint & Verbena (máta & verbena)
Rooibos Chai (rooibos se směsí koření)
Chamomile (heřmánek)
White Vanilla, Grapefruit (bílý čaj, vanilka, grep)
Caribe (černý a zelený čaj, guava a jahoda)

Sekty
Bohemia Sekt Brut ............................................................................... 230,suchý | cuvée Chardonnay | 12,5 %

Freixenet Premium CAVA Semi Seco.................................................. 345,polosuchý | Macabeo, Xarel-lo, Parellada | 12,0 %

Freixenet Cordon Negro CAVA* Brut...................................................420,suchý | Macabeo, Xarel-lo, Parellada | 12,0 %

Freixenet Cordon Rosado CAVA Brut..................................................450,-

čaje z čerstvých surovin

suchý | Trepat, Garnatcha | 12,0 %

Máta, zázvor, citron, šalvěj, meduňka.

*) Cava je tradiční metoda zrání v lahvi.

0,2 l......................................................................................................... 45,0,5 l......................................................................................................... 48,-
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další Teplé nealko nápoje
Chai Latté

Vinařství Trpělka a Oulehla

Regina Coeli

indický čaj s kořením našlehaným v mléce

Nové Bránice

Chai Tiger Spice (černý čaj, skořice, kardamon, hřebíček)
Elephant Vanilla (černý čaj, vanilka, skořice, kardamon)
Chai Power Matcha (japonský zel. čaj, černý čaj, vanilka, skořice, kardamon)
0,3 l..........................................................................................................46,-

http://www.reginacoeli.cz/

„Dobré víno rozveseluje srdce člověka.“
Starý zákon, Žalmy 104,15

Ayurvédská káva....................................................................................34,-

Vinařství založené Václavem Trpělkou a Lubošem Oulehlou (1991) v obci Nové
Bránice se nachází v lokalitě vinařského města Dolní Kounice, které se pyšní tradicí
pěstování vína již od 12. století. Výjimečné půdní a klimatické podmínky místních
sprašových štěrkopísků dávají zdejším vínům nenapodobitelnou identitu.

Bylinný kávovinový nápoj z čekanky lékařské s výtažkem z byliny Shatwari. My ji
máme rádi, prtože je chutná a krásně voní, stimuluje, ale nezpůsobuje nespavost
a nedráždí žaludek, protože je bez kofeinu.

Kakao 0,3 l...............................................................................................38,Caro (obilniny a čekanka) 0,3 l.................................................................38,Ovomaltina (čokoládový nápoj na bázi sladu,bohatý na vitaminy
a živiny) 0,3 l............................................................................................45,Svařený mošt (Lažany – dle výběru) 0,3 l................................................45,Horká Vinea s badyánem 0,3 l................................................................46,Teplé mléko s medem 0,3 l.....................................................................38,-

Veltlínské zelené 12 (pozdní sběr) ..................................................... 270,suché | kyseliny 5,8 g/l | zbytkový cukr 0,5 g/l | 13,5 %

Müller Thurgau 11 (m. z.).................................................................210,suché | kyseliny 6,1 g/l | zbytkový cukr 3,8 g/l | 12,0 %

Pálava 13 (moravské zemské)........................................................ 230,suché | kyseliny 8,8 g/l | zbytkový cukr 5,4 g/ l | 12,0 %

Mlíčko........................................................................................................5,Šlehačka....................................................................................................8,Med...........................................................................................................8,Citron.........................................................................................................5,-

Pálava 12 (p. s.)...............................................................................310,polosuché | kyseliny 6,4 g/l | zbytkový cukr 14 g/l 13,5 %

Pálava 11 (výb. z bobulí 0,5 l)...........................................................380,sladké | kyseliny 6,4 g/l | zbytkový cukr 59,0 g/l | 12,5 %

Studené nealkoholické nápoje
Domácí limonády dle denní nabídky 0,5 l..............................................45,Domácí limonáda s lesním ovocem 0,5 l................................................45,Citronáda 0,5 l.........................................................................................38,Rajec (neperlivý, jemně perl., perlivý).......................................................25,Vincentka ...............................................................................................38,Soda 0,3 l................................................................................................. 10,Čepované limo dle nabídky 0,1 l................................................................ 7,RC Cola, RC Cola light............................................................................ 30,Chito tonic.............................................................................................. 30,Chito tonic lemon................................................................................... 30,Vinea (bílá, červená)............................................................................... 34,Maté (férová lokální limonáda) F. H. Prager 0,33 l ...........................................44,Šípek (férová lokální limonáda) F. H. Prager 0,33 l ..........................................44,Anýz (férová lokální limonáda) F. H. Prager, 0,33 l...........................................44,Zázvor (férová lokální limonáda) F. H. Prager 0,33 l ........................................44,Café Zapatista (černá neslazená fairtrade ledová káva) F. H. Prager 0,2 l ......55,-

Chardonnay 10 (p. s.)......................................................................340,suché | kyseliny 8,9 g/l | zbytkový cukr 6,0 g/l | 13,0 %

Chardonnay 11 (výb. z hroznů) stříbrná medaile Vinex 2013.................. 350,suché | kyseliny 6,2 g/l | zbytkový cukr 3,1 g/l | 14,0 %

Sauvignon 11 (p. s. – trať Staré hory) bronz. medaile Král vín ČR 2012.....310,suché | kyseliny 6,3 g/l | zbytkový cukr 3,0 g/l | 13,0 %

Sauvignon 11 (p. s. – trať Karlov) stříbrná medaile Král vín ČR 2012.........310,suché | kyseliny 6,0 g/l | zbytkový cukr 2,3 g/l | 13,5 %

Rulandské šedé 13 (m. z.)............................................................... 230,suché | kyseliny 7,6 g/l | zbytkový cukr 3,8 g/l | 13,0 %

Frankovka Rosé 11 (m. z.) ......................................................................210,suché | kyseliny 6,9 g/l | zbytkový cukr 2,6 g/l | 12,0 %

Merlot Rosé 11 (p. s.) ............................................................................. 270,polosuché | kyseliny 6,2 g/l | zbytkový cukr 10,0 g/l |12,0 %
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Orangina (regular).................................................................................. 33,Juice jahoda, ananas, grep (Happy day 100%) 0,2 l.................................34,Juice pomeranč (Happy day 100%) 0,2 l..................................................29,-

Grüner Veltliner 13...........................................................................315,polosuché | kyseliny 6,2 g/l | zbytkový cukr 9,5 g/l | 13,5 % | Vůně exotického ovoce,
zralého cukrového melounu. Zbytkový cukr a jemné kyselinky harmonizují tělo vína.

Chardonnay 13............................................................................... 335,-

Mošty

polosuché | kyseliny 7,3 g/l | zbytkový cukr 10,8 g/l | 13,6 % | Chardonnay s vůní
exotického ovoce. V chuti bohaté, lehce nasládlé.

Ovocné mošty z Lažan 0,25 l..................................................................32,Mošt s vodou 0,5 l.....................................................................................34,-

Gewürztraminer (0,5 l)................................................................260,11

polosladké | kyseliny 5,8 g/l | zbytkový cukr 37,1 g/l | 13,5 % | Příjemně elegantní
odrůdová tramínová vůně. Výrazná sladkost s dlouhým závěrem.

Moštovna Lažany byla založena v roce 1964. Mošty jsou přírodní ovocné nápoje
vyrobené klasickou metodou. Po vylisování ovoce je šťáva vyčeřena, přefiltrována,
pasterována a ihned stočena do lahví. Uchovává si tak přirozenou hodnotu, chuť i výrazné aroma.

Riesling 13..................................................................................... 320,suché | kyseliny 6,9 g/l | zbytkový cukr 8,7 g/l | 12,7 % | Ve vůni peckoviny, v chuti
převládají meruňkové tóny provázené jemnými svěžími kyselinkami.

Bez přídavku cukru nabízíme 100%:

Sauvignon Blanc ........................................................................ 350,-

jablečný
jablečný s dužninou
hruškový
červená řepa s jablkem
mrkev s jablkem a dužninou

13

suché | kyseliny 6,8 /l | zbytkový cukr 6,9 g/l |13,0 % | Příjemné aroma černého
rybízu a broskve, dlouhá dochuť ovocitých tónů.

Zweigelt Retzbacher Bergen 12.........................................................280,suché | kyseliny 4,4 g/l | zbytkový cukr 1,4 g/l | 12,8 % | Jemný bouquete s třešňovou
dochutí spojenou nádechem čokolády a karamelu.

S přídavkem cukru nabízíme 100%:

Zweigelt Retzbacher Mitterpointen ......................................... 320,11

višeň
černý rybíz
švestka
malina
zahradní sen

suché | kyseliny 4,5 g/l | zbytkový cukr 1,4 g/l |13,6% | Temně rudé víno s fialovými
odlesky, vůní lesních plodů a bohatou ovocnou dochutí.

Zweigelt Retzbacher Eisenköpfen 09............................................. 320,suché | kyseliny 4,4 g/l | zbytkový cukr 1,1 g/l |13,0% | Tmavě červené, uzavřené
kompaktní víno s vůní višně. Zweigelt z prehistorického podloží s příjemnou
tříslovinou.

Teplé alkoholické nápoje
Svařené víno ...........................................................................................54,Svařený francouzský Cidre .....................................................................62,Grog.........................................................................................................38,-

Zweigelt Retzbacher Eben 09....................................................... 320,suché | kyseliny 4,5 g/l | zbytkový cukr 1,0 g/l |12,9% | Temně rubínové víno
s čokoládovou-třešňovou vůní pro Vás zrálo 30 měsíců v dubových sudech.

Merlot 11........................................................................................390,-

PIVO Točené

suché | kyseliny 4,5 g/l | zbytkový cukr 2,3 g/l | 13,9% | Plné víno s paprikovými
podtóny, v dochuti jemné čokoládové nuance.

Pivo se v Dobrušce vařilo, když ještě město ani nestálo. Od té doby minipivovar několikrát vyhořel a pokaždé se vzepřel osudu, aby mohl sbírat ocenění za skvělé pivo. U nás si
můžete dopřát jejich pověstného Rampušáka, hořkého tak, že vás to potěší.
A pokud jste o tom dosud nevěděli, pivo je dobré na trávení, uklidňuje a zlepšuje náladu, jedno denně prospívá kostem a cévám, obsahuje méně cukru než limonáda a obvykle
je i levnější (což je mimochodem český unikát). Pivo skladujeme v chlazeném sklípku
a tlačíme ho vzduchem.

Syrah 11.........................................................................................420,suché | kyseliny 4,6 g/l | zbytkový cukr 1,1 g/l | 13,2 % | Plné, extraktivní víno
vyvážené chuti a vůně. Zrálo po dobu tří let v dubových soudcích.
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Rampušák 12° (kvasnicový ležák)
0,3 l..........................................................................................................25,0,5 l..........................................................................................................33,-

Grüner Veltliner 3 Lagen 11 ................................................................... 475,-

Kout na Šumavě 10°
0,3 l.......................................................................................................... 18,0,5 l..........................................................................................................25,-

Chardonnay 11 ...............................................................................340,-

Kout na Šumavě 14° (tmavý speciál)
0,3 l..........................................................................................................33,0,5 l..........................................................................................................43,-

Zweigelt 09 .................................................................................... 330,-

Suché | 13,5 % | Veltlínské zelené s leh-kou vůní po bílém pepři, má bylinkovou chuť
na patře a dlouhotrvající dozvuk.
Suché | 14,5 % | Klasika z nerezových tanků má krémovou texturu a hladkou jemnost na patře.
Suché | 12,5 % | Podle kvality Zweigeltu posuzují v Rakousku kvalitu vinaře.
Zweigelt z vinic Elisabeth má krátkou macerační dobu (7–9 dnů), během které se
vyvíjí výrazný ovocný bouquet. Lehké víno se silným tělem.

Řezák 13° (polotmavý speciál)
0,3 l..........................................................................................................29,0,5 l..........................................................................................................38,-

Vinařství

Eric a Edith Nebenführ
Retzbach

PIVO Lahvové
Fullers Black Cab (Stout) 4,5 % Vol, 0,5 l ................................................ 67,Fullers London Pride (světlý ležák Premium Ale) 4,7 % Vol, 0,5 l ............ 67,-

www.nebenfuehr.com
Retzbach leží v nadmořské výšce 250 metrů a je největší severozápadní vinařskou
oblastí v Rakousku. Rodina Nebenführova je v zemských deskách Retzu zapsána
od roku 1643. Vinařství Eric a Edith Nebenführ bylo založeno v roce 1985.
Od roku 2000 se na pokračování tradice rodinného vinařství podílí také syn Alex.
Mezi nejdůležitější viniční tratě vinařství patří Eisenköpfen, Mitterpointen,
Kappenhaiden a Eben. Všechny vinice se nacházejí na skalnatých a sprašových
podhorských půdách – Manhartsberg u Mitter- a Oberretzbachu.
Láska k přírodě, radost z práce a pečlivá péče o vinice jsou základními kameny přístupu
rodiny Nebenführů k vínu. Vinařství podporuje a propaguje místní druhy révy.

NEALKOHOLICKÉ PIVO Lahvové
Birell Radegest ........................................................................................30,Cider
Mírně alkoholický nápoj z jablečného (i hruškového) moštu (4,9 % Vol), který pro
vás s láskou vyrobili čeští i francouzští pěstitelé.

Jablko, hruška F. H. Prager, 0,33 l..........................................................................45,Bouché de Bretagne Brut, 0,75 l............................................................... 155,Loïc Raison Cidrier Breton, 0,75 l ........................................................................ 210,-

Welschriesling 13........................................................................... 295,suché | kyseliny 6,8 g/l | zbytkový cukr 3,0 g/l | 11,8 % | Lehké víno s vůní zeleného
jablka s aromatem citrusů, na patře osvěžující.

Alkoholické nápoje

Gemischter Satz 13......................................................................... 265,suché | kyseliny 6,3 g/l | zbytkový cukr 5,2 g/l |11,8 % | Vyvážené a harmonické víno
s delikátní chutí meruňek a hrušek. Cuvé z hroznů odrůd Veltlínské zelené, Müller
Thurgau, Ryzlink rýnský a Tramín červený.

Aperitivy
Dubonnet (0,4 dcl)...................................................................................42,Porto Niepoort Tawny (0,4 dcl).....................................................................42,Osborne Ruby Porto (0,4 dcl)..................................................................38,-Martini Dry (1 dcl)....................................................................................49,Martini Bianco (1 dcl)...............................................................................49,Campari (0,4 dcl).................................................................................... 48,Kir francouzský koktejl z vína (bílé víno, Créme de Cassis)...........................64,Kir Violette francouzský koktejl z vína (bílé víno, Créme de Violette) ..........74,-

50:50 12......................................................................................... 255,suché | kyseliny 6,0 g/l | zbytkový cukr 4,1 g/l |12,5 % | Cuveé z orůd Veltlínské
zelené a Müller Thurgau s lehkou vůní broskví a jemnou pepřovou dochutí.

Weinviertel DAC 12........................................................................280,suché | kyseliny 5,8 g/l | zbytkový cukr 2,5 g/l |12,5 %| Příjemná vůně zralých jablek,
osvěžující na patře. Veltlínské zelené ze skalního podloží.
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Vinný lístek
Rozlévaná vína (1 dcl)

Communard francouzský koktejl z vína (červené víno, Créme de Cassis)........64,Digestivy (0,4 dcl)
Becherovka..............................................................................................38,Jägermeister............................................................................................60,Fernet .....................................................................................................38,Fernet Citrus...........................................................................................38,-

dle aktuální nabídky

Bílá
Grüner Veltliner (Nebenführ)..................................................................28,Müller Thurgau (Nebenführ)...................................................................28,Tokaji polosladké (Sárgamuskotály).......................................................33,Vinařství Trpělka & Oulehla (odrůdová vína výhradně z vlastní produkce –
– Chardonnay, Veltlínské zelené, Veltlínské červené rané, Müller Thurgau)
Aktuální nabídku Vám sdělí obsluha.......................................................23,-

Míchané Alkoholické nápoje
Aperol Spritz (Aperol, sekt, soda, led, plátek pomeranče)......................56,Mojito (bílý rum Havan Club, limetka, máta, třtinový cukr, ledová tříšť,
soda)
0,2 l..........................................................................................................39,0,4 l.........................................................................................................78,Piña Colada
(bílý rum Havan Club, smetana, kokosový likér, ananasový juice, ledová tříšť)
0,4 l..........................................................................................................87,-

Červená
Frankovka (Trpělka & Oulehla)...........................................................................21,Svatovavřinecké (Trpělka & Oulehla).................................................................21,Zweigeltrebe (Nebenführ).......................................................................28,RŮŽOVÁ
Vinařství Trpělka & Oulehla (odrůdová vína výhradně z vlastní produkce –
– Zweigeltrebe, Svatovavřinecké, Frankovka)
Aktuální nabídku Vám sdělí obsluha.......................................................23,-

Míchané NeAlkoholické nápoje
Mojito (limetka, máta, třtinový cukr, třtinový sirup, ledová tříšť, soda)
0,4 l.........................................................................................................45,Piña Colada
(smetana, kokosový likér, ananasový juice, ledová tříšť)
0,4 l........................................................................................................ 84,-

Džbánek vína (1 l)
Trpělka & Oulehla – bílé, růžové.......................................................... 200,Trpělka & Oulehla – červené................................................................. 180,Nebenführ – bílé, červené.....................................................................250,Vinařství

Elisabeth
Unteretzbach

www.elisabeth-wein.at
„Kvalita vzniká vždy na svazích, ale já mohu víno dotvářet a formovat.“
„Každý rok se snažím, aby se moje víno lišilo od ostatních vín v regionu.
Nevytvářím zaměnitelná mezinárodní módní vína, ale vína nejvyšší kvality, typicky
rakouská, ve kterých zůstává otisk mé osobnosti. Vinice nechávám přirozenému
vývoji a nikdy se nesnažím jít proti přírodě,“ říká Elisabeth.
Každodenní práce s vínem rozvíjí jeho chuť nejen v mysli, ale i na patře. Z této
vášně vznikla samostatná řada vín, která se vyznačuje exkluzivní směsí ovocitosti,
jemnosti a síly.
„Za kvalitu svých vín ručím svým jménem i svou značkou – Elisabeth.“
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Rum (0,4 dcl)

Whisky & bourbony (0,4 dcl)

Božkov tuzemský....................................................................................38,-

Jameson...................................................................................................68,Jack Daniel‘s............................................................................................62,Talisker (single malt scotch whisky)..........................................................93,Knob Creek (9 let).................................................................................. 120,-

Tradiční český destilát vyráběný obvykle z brambor, ochucený rumovou esencí.

Captain Morgan Original Spiced Gold (Jamajka).........................................49,Jemný a středně plný rum. Svou charakteristickou chuť a jantarovou barvu získává při zrání v pálených sudech z bílého amerického dubu.

Koňaky (0,4 dcl)

Mount Gay Rum (Barbados).....................................................................52,-

Armagnac de la Mazière..........................................................................65,Cognac Chatelier XO.............................................................................. 160,-

Zlatý jemný rum zrající nejméně 2 roky. Má jemné aroma po meruňkách a vanilce
a chutná po květinách.

Havana Club Añecho Blanco (Kuba)........................................................63,-

Vodka (0,4 dcl)

Nejmladší Havana Club. Zraje v dubových sudech, je lehký a aromatický, s jemnými,
sluncem zabarvenými tóny a ovocnou chutí čerstvě lisované cukrové třtiny.

La Mauny White Rhum Agricole 50 % (Martinik)..................................... 75,-

Absolut....................................................................................................62,Stolichnaya.............................................................................................50,-

Vyrobený z panenské šťávy cukrové třtiny. Má křišťálově průzračnou barvu a zajímavou ovocnou vůni s náznakem medu a růží.

Tequila (0,4 dcl)

La Mauny Agricole Ambre (Martinik).......................................................90,-

El Jimador Silver......................................................................................69,El Jimador Gold........................................................................................69,-

Zraje ve velkých dubových kádích déle než 18 měsíců, mladý ale výrazný. Má příjemnou vůni teplého cukru s tóny koření a dubu.

Santa Teresa Claro (Venezuela) ..............................................................62,-

GIN (0,4 dcl)

Je výsledkem kombinace rumů zrajících 2 až 5 let v dubových sudech. Komplexní
rum s jemnou ovocnou vůní a chutí.

Bombay Sapphire....................................................................................58,-

Amazonas Ron Ocumare (Venezuela)......................................................90,-

Pastis

Mladý rum destilovaný z melasy, zraje 3 až 7 let v dubových sudech. Je obohacený
guaranou, je lehce pikantní a má jemnou svěží dochuť.

Pastis Brillanis........................................................................................60,-

Diplomático Reserva Exclusiva 12 YO (Venezuela)...................................92,-

Ovocné destiláty (0,4 dcl)

Tmavě zlatý rum vynikající kvality, destilovaný z melasy v měděných kotlech.
Perfektně vyvážený, lahodný a jemný nápoj. Zraje 12 let v sudech po bourbonu.

Slivovice................................................................................................. 48,-

Zacapa 23 Solera Gran Reserva (Guatemala) ......................................... 140,-

Likéry (0,4 dcl)

Stylový a požitkářský rum, obsahuje směs rumů starých od 6 do 23 let.

Baileys.....................................................................................................50,Santa Teresa Orange
(pomerančový rumový likér).................................................................... 180,Santa Teresa Araku
(kávový rumový likér)...............................................................................78,Zelená Monin..........................................................................................45,-

Dzama Rhum Vanilla (Madagaskar) ...................................................... 130,Rum zrající v sudech po sherry, ke kterému se při stáčení do lahve vloží vanilkový
lusk.

Old „J“ Rum spiced (Velká Británie) .......................................................110,Karibský rum ochucený tajnou směsí koření, vanilkou a perskou limetou.

6

7

