
 

APERITÍV 

Prosecco       0,10 l 1,80 € 

Cinzano bianco, rosso s citrónom    0,10 l 2,40 € 

Martini dry s olivou      0,10 l 2,60 € 

Campari       0,10 l  3,90 € 

Aperol       0,10 l 3,90 € 

 

 

 

ROZLIEVANÉ VÍNA PODĽA DENNEJ PONUKY 

Biele vína       0,10 l 1,20 € 

Červené vína      0,10 l 1,30 € 

Ružové vína       0,10 l 1,40 € 

0,75 l Vína a sekty podľa ponuky z vínej karty. 

 

 

 

LIKÉRY 

Demänovka bylinná horká 38%    0,04 l 2,10 € 

Fernet Stock 38%      0,04 l 2,10 € 

Fernet Citrus 27%      0,04 l 2,10 € 

Becherovka 38%      0,04 l 2,10 € 

Malibu 21%       0,04 l 2,50 € 

Jägermeister 35%      0,04 l  2,60 € 

Baileys 17%       0,04 l 2,60 € 

Tatratea 52%       0,04 l 2,70 € 

Cointreau 40%      0,04 l 2,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Aperitív 
         Víno 
        Likéry 



 

DESTILÁTY 

Borovička Spišská 40%     0,04 l 2,30 € 

Jemný tradičný nápoj Slovákov z vyzretých borievkových bobúľ s výraznou arómou. 

 

Slivovica bošácka 52%     0,04 l 2,70 € 

Bošácka slivovica je slivkový destilát vyrobený s jedinečnou citlivosťou, na 
tradičnom technologickom zariadení, zo sliviek Bošáckej kotliny. Vyznačuje sa 
typickou arómou slivkového charakteru, kvetnatou vôňou, nevýraznou mandľovo-
muškátovou chuťou a vôňou. Má jemné buketové látky i arómu nasladnutého 
charakteru. 

 

Hruškovica R. Jelínek 42%     0,04 l 2,70 € 

Výroba tohto nápoja bola vybudovaná a presunutá do južnej Ameriky. Počas 
prepravy v tankoch cez oceán sa vôňa a chuť dokonalé scelia. Pri hojdaní lode totiž 
dochádza k premiešavaniu destilátu, ktoré spôsobuje jeho zaguľatenie. Vzniknutý 
destilát je tak ojedinelým spojením zaujímavých vlastností odrody Williams s 
tradičnými receptúrami. 

Hruškovica Vilmos 37,5%     0,04 l 2,70 € 

Vilmos je tradičný maďarský hruškový destilát s intenzívnou vôňou a chuťou hrušiek 
Wiliamsiek.  

 

Tequila Olmeca Silver 38%                  0,04 l 3,20 € 

Tequila je vyrobená z rastliny modrej agáve. Chuť je suchá a čistá s bohatou    
nasýtenosťou agave, štipľavosťou chilly a bieleho korenia. 

 

Tequila Olmeca Gold 38 %     0,04 l    3,20 € 

Olmeca je výberová mexická tequila, ktorá obsahuje najmenej 51% destilátu z 
modrého agáve. Tento nápoj je celosvetovo najobľúbenejšia tequila zlatej farby s 
citrusovou chuťou a jemným nasladlým koncom. Najlepšie chutí čistá alebo v 
rozmanitých exotických koktailoch. 

 

Čerešňovica Chateau Selešťany 52%   0,04 l   5,90 € 

Kultivovaný destilát sa nesie v znamení aromatického ovocia a vyrovnanej chuti. 
Svoj pôvod má v alpských regiónoch Rakúska a Švajčiarska, kde sa mu dodnes 
hovorí Kirchwasser. Vznikol jemnou destiláciou z vzácnych čiernych a červených 
divokých čerešní. 

 

Hruškovica Chateau Selešťany 52 %    0,04 l   5,90 € 

Hruškovica patrí medzi najstaršie destiláty získavané z lesných divých plodov, 
ktorých spracovanie je nesmierne náročné. V ľudovom liečiteľstve bol tento destilát 
považovaný za pravú medicínu. Jeho nevšedná aróma ho radí medzi rarity, ktoré 
nie sú s ničím porovnateľné.   

 

Marhuľovica Chateau Selešťany 52%   0,04 l   5,50 € 

Hlavným poznávacím znakom marhuľového destilátu je dominantná sladkastá vôňa 
dozretých marhúľ. Takúto vlastnosť získava z odrody Bergeron, ako aj z pôdno-
klimatických podmienok pri pestovaní na južnom Slovensku. Jeho chuť je výrazne 
aromatická a svieža, s ľahkým sladkastým nádychom. 

 

Slivovica Chateau Selešťany 52%    0,04 l   5,50 € 

Odroda Stanley sa svojou neopakovateľnosťou vyrovná tradičnej slivovici, pretože 
je ručne oberaná v plnej zrelosti, dôsledne triedená a odkôstkovaná. Po vykvasení 
pod profesionálnym dozorom je veľmi citlivo destilovaná, aby vynikli všetky chute a 
vône tejto kvalitnej odrody. 

 

                 Destiláty 

 



 

RUMY 

Captain Morgen 35%     0,04 l 2,50 € 

Unikátna liehovina založená štruktúrou na portorickom rume. Jednoročné zrenie 
v dubových sudoch je obohacované tajnou zmesou bylín a korenia, ktoré dodávajú 
nápoju jemnú chuť, karamelový buket a tmavú farbu. 

Bacardi 37,5%      0,04 l 2,60 € 

Ľahký, chuťovo jemný rum s dotykom vanilky, marhule, mandlí a tropického ovocia, 
ktorý dozrieva 1-2 roky v dubových sudoch. 

Havana club 40%      0,04 l 4,90 € 

Havana je svetoznámy kubánsky rum. Tento 7 ročný rum je tmavý, má jantárovo 
medovú farbu. Zreje v dubových sudoch po bourbone. Vôňa je dubová s tónmi 
vanilky. Chuť je bohatá a komplexná. 

Pampero aniversario 40%     0,04 l 5,20 € 

Typická ťažká a intenzívna vôňa tabaku a kože sa snúbi s výraznou, silnou a 
dokonale vyváženou chuťou hnedého cukru, vanilky, škorice, višní a hrozienok. 
Tento najmenej 8 rokov zrejúci rum z Venezuely absolútne vyniká hĺbkou a 
jemnosťou. 

Plantation Barbados Reserve 40%    0,04 l 5,30 € 

Grande Réserve je zmesou rôznych rumov z Barbadosu, zrejúcich najmenej 5 rokov      
v bourbonových sudoch v Karibiku a potom jeden rok v juhozápadnom Francúzsku, 
v starých francúzskych dubových sudoch. Jeho bohatá aróma odhaľuje tóny kokosu 
a vanilky. 

Ron Barcelo Imperial 38%     0,04 l 5,30 € 

Rum z Dominikánskej republiky dozrieva 4 až 10 rokov a poteší chuťou tmavého 
cukru, karamelizovaného jablka, duba a korenia. Zakončenie je s dlhým podtónom 
cédrového dreva a cigarových listov. Aróma čerstvého masla so štipkou sladkých 
orechov, jablka a duba vás príjemne naladí. 

Rum Pyrat XO Reserva 40%     0,04 l 5,90 € 

Osobitý rum blendovaný z veľmi kvalitných a vyzretých 10 ročných karibských 
rumov s ťažkou a sladkou arómou. Dezertný rum s dlhým koncom a hladkou chuťou 
po vanilke, marcipáne, sladkom korení a vyzretom citrusovom ovocí. 

Rum Diplomático Reserva 40%    0,04 l 5,90 € 

Delikátny 12 rokov zrejúci rum v dubových sudoch z exotickej Venezuely 
s intenzívnou sladkou chuťou medu a karamelu. Jedinečnosť tohto juhoamerického 
rumu charakterizuje jantárová farba a aróma po javorovom sirupe, hnedom cukre, 
sladkom drievku a pomarančovej kôre. 

Rum Zacapa Centenario 40%    0,04 l 5,90 € 

Jemnú a intenzívnu chuť po čerstvom ovocí, dreve a aromatickom korení 
predstavuje ,,umelecké dielo,, s názvom Zacapa Centenario. Nápoj dozrieva vo 
vysokohorských oblastiach v Guatemale, v unikátnych klimatických podmienkach. 
Zmes rumov starých 6 -23 rokov kombinuje vôňe karamelu, vanilky, kakaa 
a maslových sušienok. 

Rum Don Papa 40%      0,04 l 6,20 € 

Filipínsky rum z cukrovej trstiny zrejúci 7 rokov v špeciálne upravených sudoch 
z amerického dubu s ľahkou, vyváženou a ovocnou chuťou. 

 

 

 

 

 
 

 
                                    Rumy 
 

 



 

VODKY 

Vodka Absolut 40%      0,04 l 2,60 € 

Ćíra, ľahká a čistá vodka je nesmierne hrdá na svoje švédske korene. Zakladajú sa 
na tradícii, ktorá spočíva vo výraze „one source” - jeden zdroj. Znamená to, že 
každá jedna kvapka tohto nápoja pochádza z jednej studne a všetka pšenica 
pochádza z polí v tejto oblasti. 

Stolichnaya 40%      0,04 l 2,60 € 

Pojem stolichnaya znamená „z veľkého mesta“. Vyrába sa v Moskve v najstaršom 
liehovare v krajine. Jedna z najlepších ruských vodiek v sebe kombinuje jemnosť a 
celistvosť sily a chuti. Je destilovaná zo zimnej pšenice a prírodnej ľadovcovej vody. 
Filtruje sa cez aktívne uhlie, ďalej sa prefiltruje dvakrát cez kremeň a raz cez látku. 
Chuť je stredne plná s nádychom citrusov a korenia-aníz. Má dlhú korenistú dochuť. 

Vodka Finlandia 40%     0,04 l 2,60 € 

Tradícia výroby fínskej vodky siaha až do minulého storočia. Hlavnou surovinou je 
šesťradový jačmeň dozrievajúci pod fínskym slnkom. Ďalšiu zložku nápoja tvorí 
priezračná pramenitá voda z ľadovca filtrovaná ľadovcovou morénou, ktorá vznikla 
pred mnohými tisíckami rokov. 

Vodka Russian Standard 40%    0,04 l 2,80 € 

Vysoká kvalita tejto vodky vyrábanej v Petrohrade je kombinácia najmodernejších 
destilačných techník a prvotriednych surovín v podobe ozimnej pšenice a vody 
ľadovcového pôvodu. 

Beluga vodka 40%      0,04 l 4,90 € 

Na prípravu tejto ruskej vodky je využitá priezračná voda pod tlakom, pochádzajúca 
zo sibírskych prameňov a enzýmy sladového liehu, ktoré významne zlepšujú chuť 
produktu. Slad dodáva vodke Beluga sýtu a ušľachtilú chuť. 

 

 

GINY 

Gin Beefeater 40%      0,04 l 2,60 € 

Maceráciou deviatich bylín v obilnom destiláte a následnou destiláciou vzniká 
kvalitný gin s obsahom prírodných zložiek. Dlhoročnú anglickú tradíciu podčiarkuje 
chuť a aróma borievky, citrusov, koriandra, angeliky a ďalších bylín. 

Bombay Saphire 40%     0,04 l 4,50 € 

Bombay Sapphire je destilovaný čistý bez prímesí. Aby získal svoju unikátnu chuť a 
vôňu, liehovina prechádza zjednodušene povedané "bylinkovou parou". Tento 
postup umožňuje, že všetky arómy sú plne absorbované. Výsledkom je úplná 
chuťová senzácia z Veľkej Británie. 

Gin The Botanist 46%     0,04 l 4,50 € 

Gin The Botanist  sa vyrába v destilérii Bruichladdich v Škótsku. K jeho výrobe sa 
používa 22 aromatických bylín a kvetov, ktoré botanici zbierajú ručne priamo na 
ostrove Islay. Výsledkom je navýsost lákavý, saténovo hladký gin s explodujúcimi 
vôňami a bohatou, lahodne vyzretou chuťou. 

Tanqueray 47,3%      0,04 l 4,50 € 

Tanqueray Gin je štyrikrát destilovaný anglický gin obohatený o tóny štyroch 
rôznych bylín a korenia, medzi ktoré patrí jalovec, koriander, angelika a sladkého 
drievka. Vyvážená a jemná chuť vzniká starostlivú výrobou v medenom destilačnom 
zariadení. 

Gin Gin 43,2%      0,04 l 4,50 € 

Vyvrcholením stáročnej tradície herbálnej medicíny, macerovania bylín a plodov 
s liečivými účinkami v podomácky vyrobených destilátoch je tento jedinečný 
slovenský gin. Produkt obsahuje ručne zbierané borievky, bazu, horec, lipový kvet, 
divo rastúcu materinu dúšku, dulu obyčajnú a mnoho ďalších bylín a rastlín. 

 

 

                                                  Vodky 

      Giny  

 



 

Gin Hendrick´s 41,4%     0,04 l 4,80 € 

,,Za všetkým hľadaj ženu!,, gin Hendrick´s je taktiež zosobnením tohto porekadla. 
Pochádza totiž z dielne skúsenej liehovarničky Lesley Gracieovej, ktorá má pod 
palcom unikátny výrobný proces so špecifickými náležitosťami v juhozápadnom 
Škótsku. Nápoj v sebe spája korenistú arómu kvetov, ovocia a semien z celého 
sveta, s podtónmi ruže a uhorky. 

Gin Mirabeau rosé 43%     0,04 l 5,50 € 

Jedinečný a originálny gin od výrobcu Mirabeu, inšpirovaný množstvom divo 
žijúcich rastlín rastúcich na vinohradníckom pozemku v blízkosti Saint Tropez. Vo 
svojom základe je Mirabeau Rosé Gin klasický Dry Gin. Na výrobu tohto nápoja sa 
použilo 100% hroznového neutrálneho liehu, ktorý dodáva chuť na podnebí a 
jemnú ovocnosť. 

Gin Mare 42,7%      0,04 l 5,50 € 

Španielsky gin inšpirovaný stredomorskými chuťami sa vyrába z rastlín ako olivy 
arbequina, rozmarín, tymian, bazalka a mandarínky. Výsledkom je úchvatný nápoj, 
aromatický a s veľmi bylinkovou chuťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRANDY 

Metaxa ***** 38%      0,04 l 3,10 € 

Jedinečný nápoj s dlhou tradíciou, ktorý sa stal jedným zo symbolov slnečného 
Grécka. K výrobe tohto brandy sa používajú tri druhy slnkom vysušených vinných 
hrozien, ktoré sa destilujú a dozrievajú najmenej 5 rokov v živicových dubových 
sudoch. 

Karpatské brandy špeciál 40%    0,04 l 4,50 € 

Karpatské Brandy Špeciál je špičkové brandy vyrobené klasickou metódou zrenia. 
Vyrába sa z kvalitného vinného destilátu, ktorý leží po dobu minimálne 5 rokov 
v dubových sudoch. Vyznačuje sa charakteristickou zlato-jantárovou farbou, 
výraznou vôňou a chuťou sušeného ovocia. 

Hennessy VS 40%      0,04 l 4,90 € 

Koňak s dokonale vyváženou silou a eleganciou, ktorý sa vyrába už dve a pol 
storočia vo francúzskom meste Cognac na brehu rieky Charente. 

Ararat 40%       0,04 l 4,90 € 

Brandy z Arménie má živú a elegantnú arómu. Vôni dominujú tóny vlašských 
orechov, včelieho vosku a dubovej kôry s náznakmi vanilky a sliviek. Mierne suchá 
chuť je kompenzovaná náznakmi škorice. Chuť je celistvá, nepriama a pomerne 
sladká. 

Martell VSOP 40%      0,04 l 5,60 € 

Spoločnosť Martell založil v roku 1715 Jean Martell. Kategória V.S.O.P. sa vyrába zo 
zmesi 10- až 12-ročných koňakov z rôznych častí regiónu. Nápoj je tmavší a 
komplexnejší. Má vôňu kvetov, hrozna a vanilky. Je hladký a lahodný, má vynikajúci 
záver s dlhou dochuťou. 

Courvoisier VSOP 40%     0,04 l 5,90 € 

Francúzsky Courvoisier je jedným zo štyroch najvýznamnejších výrobcov koňaku na 
svete. Značkový Courvoisier dozrieva na rozdiel od štandardných koňakov omnoho 
dlhšie. Koňak ponúka perfektne vyvážený buket plný dubovej až exotickej vône. 
Jeho veľmi jemná chuť vyniká podtónmi vanilky a pražených mandlí. 

Rémy Martin VSOP 40%     0,04 l 6,50 € 

Pre koňaky Remy Martin je vyberané výlučne hrozno, ktoré sa urodí v 
najžiadanejšej oblasti regiónu Cognac – Fine Champagne. Práve to mu dodáva jeho 
elegantnú arómu a jedinečný potenciál pre ušľachtilé zrenie. Remy Martin VSOP bol 
prvým koňakom, ktorý niesol pomenovanie – Fine Champagne Cognac. Obsahuje 
viac ako 200 eaux-de-vie, ktoré zrejú v sudoch z limousinského duba počas 4 až 14 
rokov. 
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WHISKY & BOURBON 

Ballantine´s 40%      0,04 l 2,90 € 

Jemná a elegantná miešaná whisky. V každej fľaši sa snúbi štyridsať rôznych 
vyzretých whisky zo všetkých kútov Škótskej vysočiny citlivo zladených do 
nezameniteľnej, komplexnej, bohatej a jemnej chuti. 

Tullamore dew 40%      0,04 l 3,30 € 

Táto írska whisky je originálna zmes známa po celom svete pre svoju hladkú 
a jemnú arómu. Vyniká farbou svetlého medu. V chuti možno objaviť slad a kakao. 
Koniec má stredne dlhý s dominantnými tónmi dreva a čokolády.   

Jameson 40%      0,04 l 3,50 € 

Výnimočne jemná, zaoblená a vyzretá chuť dokazuje, že John Jameson, ktorý v roku 
1780 stál pri zrode tejto írskej whiskey, povýšil pálenie na skutočné umenie. Vôňa 
je ľahká, kvetinová, podčiarknutá korenistou arómou dreva a decentnou medovou 
sladkosťou. 

Jack Daniel´s 40%      0,04 l 3,90 € 

Táto whisky sa vyrába v americkom štáte Tennessee použitím čistej jaskynnej vody 
a unikátnym procesom mäknutia. Nápoj je špecifický tým, že sa filtruje cez javorové 
uhlie vo veľkých drevených kadiach ešte pred starnutím. 

Jack Daniel´s Honey 40%     0,04 l 3,90 € 

Kvapka medu a plná chuť whisky – unikátne spojenie pôvodnej americkej whisky 
a prírody v podobe čisto prírodného medu. Zmes sa filtruje cez hrubú vrstvu 
dreveného uhlia a následne zjemní medom. Dielo je zavŕšené zrením v sudoch z 
bieleho amerického duba. 

Chivas regal 40%      0,04 l 4,50 € 

Chivas regal je svetoznáma škótska miešaná whisky, s bylinkami, medom a ovocím. 
Korenistá a krásne vyvážená zmes.  

Nestville 40%      0,04 l 4,50 € 

Vyrobená zo starostlivo vybraných druhov jačmenného sladu, kukurice a tritikale s 
použitím špeciálnej sedem kolónovej destilácie zaručuje výnimočnú jemnosť 
a čistotu tohto 9 ročného destilátu. Jemne smotanová chuť s výraznými tónmi 
vanilky a karamelu sprevádzajúca jantárovou farbou so zlatým nádychom. 

Glenfiddich 40%      0,04 l 4,90 € 

Sladová škótska whisky zrejúca najmenej 12 rokov v dubových sudoch. Nápoj má 
delikátnu chuť s tónmi hrušky a náznakom rašeliny. Zrejú v sudoch, ktoré predtým 
slúžili scherry alebo bourbonu.  

Johnnie Walker Black label 40%    0,04 l 4,90 € 

Luxusná 12 ročná škótska whisky, ktorá má charakteristickú zlatú farbu a dlho 
odznievajúci hodvábny záver. Je zložená z viac ako 40 vybraných sladových a 
obilných whisky, zrejúcich v dubových sudoch najmenej 12 rokov,ale niektoré z nich 
aj viac ako 20 rokov. 

Laphroaig 40%      0,04 l 5,60 € 

Laphroaig je 10 ročná škótska whisky, v ktorej chuti sú citiť morské riasy 
s náznakom slanosti. Jedinečná chuť pochádza z jej pobrežného okolia a vysokého 
obsahu machu, ktorý je spracovaný v liehovare. 

Ardbeg 46%       0,04 l 5,90 € 

Precízna 10 ročná škótska whisky nefiltrovaná chladom. Chuť sladkej vanilky 
vyvážená citrónom a limetou, po ktorej nasleduje ten vychádzajúci dym Ardbeg. 
Záver je dlhý a úchvatný, karamel prepojený s morskou soľou a dymom vatry na 
pláži. 

Lagavulin 43%      0,04 l 6,90 € 

Táto 16 ročná whisky je vyhľadávaná vďaka svojej rašelinovo – dymovej chuti, 
typickej pre región južného Islay ( Škótsko ). Veľmi bohatá a intenzívna chuť. Plné 
tóny sladu a Sherry dodávajú ovocnú sladkosť. Silné tóny rašeliny, dubového dreva 
a dymu. 

                                                                                       Whisky 

 



 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

Stolová voda Rajec      0,33 l 1,50 € 

Kofola       0,33 l 1,80 € 

Rauch džús       0,20 l 1,80 € 

Vinea ( biela, červená )     0,25 l 1,80 € 

Kinley Tonic ( originál, zázvor )    0,25 l 1,80 € 

Nativa ( zelený čaj )      0,25 l 1,80 € 

Targa Florio ( citrusové limonády )    0,25 l 1,80 € 

Coca Cola        0,33 l 1,90 € 

Hroznový mušt 100%     0,20 l 2,20 € 

 

 

PIVO  

Gambrinus 10   ̊      0,50 l 2,10 € 

Šariš 12   ̊       0,50 l 2,10 € 

Šariš tmavé 12   ̊      0,50 l 2,10 € 

Birell nealko/ nealko pomelo-grep    0,50 l 2,10 € 

Plzeň 12°  fľ.       0,50 l 2,40 € 

 

TEPLÉ NÁPOJE 

KÁVA NESPRESSO       1,90 € 

7 g káva ( 10 g cukor, 0,02 l Maresi ) 

DAMMANN        2,10 € 

Čaj 2- 4 g ( 10 g cukor, 20 g citrón, 20 g med ) 

ČAJ Z ČERSTVÝCH BYLÍN      2,90 € 

10 g čerstvých bylín podľa dennej ponuky (10 g cukor, 20 g citrón, 20 g med) 

 

PONUKA K NÁPOJOM / DOPLNKY 

Mandle          100 g 3,90 € 

Pistácie       100 g  3,90 € 

 

 

 

 

 

 

Účtujeme zmluvné ceny              Ceny platné od 10. 06. 2016 

Predajné ceny s DPH                zodpovedný vedúci strediska: Jurišová Helena 

 
 

                           Nealkoholické nápoje 
         Pivo 
Teplé nápoje 

 



 

MIEŠANÉ NÁPOJE 

Bavorák        3,90 € 

( 0,04 l Fernet Stock/Citrus, 0,15 l tonic, citrón ) 

Manhatan        4,30 € 

( 0,02 l Ballantine´s whisky, 0,03 l Cinzano Rosso, 0,02 l Demänovka ) 

Gin Tonic        4,40 € 

( 0,04 l Beefeater gin, 0,15 l tonic, sóda, citrón ) 

Campari Orange       4,40 € 

( 0,05 l Campari, 0,1 l pomarančový džús, 0,05 l sóda ) 

Geisha drink       4,50 € 

( 0,04 l St. Nicolaus vodka, 0,02 l Malibu, 0,02 l grenadína, 0,02 l limetková šťava ) 

Cuba Libre        4,60 € 

( 0,04 l Bacardi rum, 0,15 l Coca Cola, 0,01 l šťava z limetky ) 

Cosmopolitan       4,60 € 

( 0,02 l St. Nicolaus vodka, 0,02 l Cointreau, 0,1 l brusnicový džús, 0,04 šťava 
z limetky ) 

Piňa Colada        4,60 € 

( 0,04 l Bacardi rum, 0,1 l ananásový džús, 0,02 l kokosový sirup, 0,04 l Maresi ) 

Hugo Spritz        4,60 € 

( 0,15 l Prosecco, 0,06 l bazový sirup, 0,09 l sóda, 20 g limeta, 20 g mäta ) 

Mojito        4,80 € 

( 0,04 l Bacardi rum, 0,02 l trstinový cukor, 0,1 l sóda, 0,025 l šťava z limetky,  

10 g mäta ) 

Aperol Spritz       4,90 € 

( 0,06 l Aperol, 0,15 l Prosecco, 0,09 l sóda, rez pomaranča ) 

Virgin Piňa Colada       3,10 € 

( 0,05 l kokosový sirup, 0,03 l Maresi, 0,15 l ananásový džús, ananás ) 

Pink Lady        3,10 € 

0,2 l brusnicový džús, 0,1 l ananásový džús, 0,02 l grenadína, rez limetky ) 

Mojito Virgin       3,30 € 

( 0,15 l Sprite, 20 g trstinový cukor, 20 g limeta, 20 g mäta ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Miešané  
                      nápoje 


