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Plzeňský Prazdroj
Plzeňský Prazdroj staví na nejlepších 
tradicích pivovarnického odvětví, jehož 
novou éru začal už rok 1842. Tehdy uvařili 
naši předchůdci první várku spodně 
kvašeného ležáku Pilsner Urquell,  
po kterém se dnes jmenuje nejrozšířenější 
kategorie světových piv „pils“. K té se 
hlásí 70 % celé pivovarské produkce  

na světě.

Naše piva vyrábíme z nejkvalitnějších 
českých surovin podle původních 
receptur a varních postupů s využitím 
nejmodernějšího zařízení. Mezinárodní 
vlajkovou lodí je značka Pilsner Urquell, 
dále vyrábíme piva značek Gambrinus, 
Velkopopovický Kozel, Radegast, Birell, 
Excelent, Master, Fénix, Primus, sladový 
nápoj Frisco a jablečný cider Kingswood. 
Jsme hrdí na to, že naše značky nesou 
chráněné zeměpisné označení České 

pivo, registrované v Evropské unii.
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pivo
Čepované pivo
Pilsner Urquell 12°    0,5 l  55 Kč    0,3 l  38 Kč

Radegast Rázná 10°    0,5 l  42 Kč    0,3 l  28 Kč

 Volba Sládků – pivní speciál  0,4 l  49 Kč

 Birell Pomelo & Grep    0,5 l  45 Kč    0,3 l  32 Kč

Pilsner Urquell 12°    0,5 l  59 Kč

 
Velkopopovický Kozel Černý  0,5 l  45 Kč

 Birell světlé nealkoholické pivo  0,5 l  45 Kč

 CIDER KINGSWOOD   0,4 l  65 Kč  

Frisco      0,33 l 65 Kč

Lahvové pivo
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kofola
V roce 2002 postavila společnost novou 
továrnu v Rajecké Lesné na Slovensku, 
kde stáčí pramenitou vodu Rajec.  
V roce 2003 se firma přejmenovala na 
Kofola a.s. Kromě Kofoly též vyrábí 
další nealkoholické nápoje (Top Topic, 
Jupí, Jupík, Chito, Rajec, v licenci 
RC Colu), které vyváží do Polska  
a Maďarska – v těchto státech je úspěšný 
především Jupí a Jupík. Společnost 
vlastní také závod v polském Kutně, 
kde se vyrábí především džusy Jupí  
a je to jedna z největších českých investic  

v Polsku.

Od roku 1998 se Kofola dodává  
i v PET lahvích o objemu 0,5 l a 2 l 
(navíc ke klasickým skleněným 0,33 l). 
Čtvrtlitrové plechovky byly zavedeny  
v roce 2003, litrové PET lahve v prosinci 
2004. Čepování Kofoly z 50litrových 
sudů je v mnohých barech a restauracích 

velmi populární.



Nealko
Čepovaná Kofola / Malinovka Top Topic       0,5 l  45 Kč     
              0,3 l  30 Kč 

Rajec pramenitá voda neperlivá         0,33 l 39 Kč

Rajec pramenitá voda jemně perlivá        0,33 l 39 Kč

Radenska přírodní minerální voda perlivá       0,25 l 39 Kč

Džbánek Bozeňovské vody          1 l  45 Kč

Royal Crown Cola Classic          0,25 l  45 Kč

Coca-Cola             0,33 l 49 Kč
   
Targa Florio Citrón           0,25 l 45 Kč
 
Targa Florio Pomeranč           0,25 l  45 Kč

Chito Tonic – zázvor / originál          0,25 l  45 Kč
 
Rauch – různé příchutě          0,2 l  48 Kč
   
Vinea – červená, bílá           0,25 l 45 Kč 

Nativa Green Tea           0,25 l  45 Kč

Ledový čaj Rauch My Tea / broskev        0,33 l 48 Kč

Energetický nápoj (dle nabídky)         1 ks  89 Kč
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Carraro
Již k přelomu 19. a 20. století 
sahá historie a tradice společnosti 
Carraro. V roce 1927 pak byla  
v italském městě Schio zahájena 
průmyslová výroba. O necelých 
devadesát let později Carraro stále 
garantuje nekompromisní kvalitu  
s maximální péčí o zákazníka, čímž 
se společnost dostala na vrchní 
příčky italského trhu a postupně se 
stává vyhledávanější také v okolní 

Evropě a celém světě.

Pracovníci společnosti Carraro 
láskyplně bdí nad každým zrnem, 
jehož pouť bedlivě sledují od 
výběru nejlepších kávových plodů 
a transportu do italských pražíren, 
přes jejich zpracování až k dodání 
finálnímu zákazníkovi, který si tak 
může užít vyvážené aroma a chutě 

této prémiové kávy.



teplé nápoje
Espresso   8 g kávy / 30 ml vody, tradiční italské espresso s intenzivní chutí   52 Kč
 
Lungo    espresso ve větším šálku doplněné horkou vodou      52 Kč
  
Doppio    dvojité espresso v šálku          75 Kč

Cappuccino  espresso s krémově našlehaným mlékem v šálku     69 Kč

Caffé Latte   jemně našlehané mléko ve sklenici doplněné espressem     69 Kč 
 
Flat White   dvojité espresso v šálku s našlehaným mlékem      75 Kč 

Alžírská káva   lungo doplněné vaječným likérem a domácí šlehačkou podávané ve sklenici  89 Kč

Vídeňská káva   lungo s domácí šlehačkou podávané ve sklenici     75 Kč

Ledová káva   espresso na ledu s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou podávané ve sklenici 89 Kč

Turecká káva   mletá káva zalitá horkou vodou        45 Kč

Čaj     (dle nabídky)           69 Kč  

Horká čokoláda  kakaový prášek s domácí šlehačkou a horkým mlékem    75 Kč
 
Grog    0,04 l božkovského „tuzemáku“        75 Kč
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Kávové nápoje jsou připraveny z 8 g kávy CARRARO ve složení 90 % Arabica /10 % Robusta.  
Na vyžádání rádi připravíme Váš oblíbený nápoj i v bezkofeinové verzi, případně do kelímku.



tennessee Whiskey
Pokud byste hledali zmínku o Tennessee 
whiskey ve federální legislativě, 
nepochodili byste. Tennessee whiskey 
vymezuje pouze zákon státu Tennessee. 
Jedná se v podstatě o straight bourbon 
whiskey vyráběnou na území státu 
Tennessee. Od klasického bourbonu 
se liší závěrečnou výrobní fází, kdy 
se před plněním do sudů filtruje přes 
třímetrovou vrstvu dřevěného uhlí  
z javorového dřeva. Této metodě filtrace 
se říká Lincoln County Process. Existuje 
jen hrstka výrobců Tennessee whiskey, 

z nichž nejznámější je Jack Daniel‘s.
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tennessee Whiskey

Jack Daniel´s       4 cl  75 Kč 

Jack Daniel´s Honey      4 cl  75 Kč 

Jack Daniel´s Fire       4 cl  75 Kč 

Jack Daniel´s Apple       4 cl  75 Kč 

Jack Daniel´s Rye       4 cl  95 Kč 

Jack Daniel´s Gentleman Jack     4 cl  95 Kč 

Jack Daniel´s Single Barrel     4 cl  139 Kč 

Jack Daniel´s No.27 Gold      4 cl  255 Kč 

Jack Daniel´s Sinatra Select     4 cl  450 Kč

jaCk daNiel‘s
Jack  Daniel Whiskey Distillery je palírna 
se 150 letou historií, nejstarší registrovaná 
destilérka na území USA. Whiskey se 
vyrábí v městečku Lynchburg ve státě 
Tennessee. Hlavními ingrediencemi této 
whiskey jsou kukuřice, žito a ječmenný 
slad společně s místní pramenitou 
vodou. Když se vše správně vydestiluje, 
nechá se tekutina pomalu filtrovat přes 
třímetrovou vrstvu uhlí z javoru. To dává 
whiskey její typické kouřové aroma a činí 
jí to jemnější. Pak se Jack Daniel’s stáčí 
do vypálených dubových sudů a nechá 
zrát. Až po důkladném ochutnání je 
rozhodnuto, jestli je whiskey připravena 

ke stáčení do lahví. 

Palírna zůstává věrná mottu svého 
zakladatele: „Každý den vyrábíme naši 

whiskey, jak nejlépe umíme.“
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Woodford reserve
Woodford je nejmenší palírna, která 
funguje a vyrábí whisky. Její produkce je 
v malých sériích od začátku až do konce. 
Palírna byla založena v roce 1812 a je to 
jediná palírna, která používá výhradně 

měděné kotlíkové přístroje.

Její nejznámější produkt je whisky 
Woodford Reserve. Ta se skládá  
ze 72 % kukuřice, 18 % žita a 10 % 

ječného sladu.

Její výroba není klasická, jako u běžné 
whisky, má však svou dlouholetou 
tradici. Probíhá tak, že vařené zrno 
kvasí v malých, pět centimetrů širokých, 
kvasných nádobách z cypřišového 
dřeva pět až sedm dní, čímž vznikne 
pivo o síle asi 9 %. Pak následuje trojitá 
destilace. Vzniklý produkt dále zraje  

v dubových sudech.

Výsledkem pak je skvělá, originální  
a unikátní whisky, která je chuťově 
jemná s náznaky sladkosti i kyselosti. 
Ochutnejte ji samotnou, nebo s ledem.



WHiskeY/WHiskY/aPeriTiv
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Tullamore Dew        4 cl  70 Kč 

Johnnie Walker Red Label     4 cl  70 Kč 

Johnnie Walker Blue Label     4 cl  545 Kč 

Slane Irish Whiskey      4 cl  85 Kč 

Woodford Reserve       4 cl  125 Kč 

BenRiach 10 Yo       4 cl  135 Kč 

GlenDronach 12 Yo      4 cl  179 Kč 

METAXA 12*        4 cl  125 Kč 

Rémy Martin XO        4 cl  640 Kč 

WHISKEY/WHISKY

BRANDY & COGNAC

Martini Extra Dry      10 cl  75 Kč 

Martini Rosso       10 cl  75 Kč 

Martini Bianco        10 cl  75 Kč 

Campari        4 cl  75 Kč

ApErItIv

MarTiNi
Martini je světoznámá italská značka, 
která úspěšně produkuje své alkoholické 

nápoje už 150 let.

Proslavila se svými aperitivy, které vyrábí 
z kvalitních italských vín. 

Martini se vyrábí ve čtyřech druzích – 
světlé, růžové, červené a extra dry. Tyto 
aperitivy by neměly chybět u žádného 

stolu.

Kromě toho, že se pijí samotné – jako 
aperitiv – mohou být i součástí různých 

koktejlů.

Tyto oblíbené nápoje se vyrábí  
z kvalitních a jemných směsí italských 
vín a směsi aromatických bylin. Každý 
druh Martini má svůj výrobní proces,  
postup i své ingredience. Všechny jsou 
ale poctivě vybírané a výrobní proces 
je tradiční a neměnný po celou dobu 

existence tohoto nápoje.
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loUis Xiii
Legenda mezi koňaky s více než 
stoletou historií. LOUIS XIII jako 
jediný nese označení „Ultra Premium 
Cognac“. Je vrcholným projevem 
mistrovství všech, kteří jsou spojeni  
s jeho vznikem. LOUIS XIII není pouze 
koňak, je také známkou luxusu a kvality. 
Může se stát statusem životního stylu 
či investicí, jejíž hodnota nikdy neklesá. 
Základem jedinečné chuti královského 
koňaku je nejlepší réva na světě.  
Ta pochází z odborníky nejvýše 
hodnocené oblasti Cognac s názvem 
Grande Champagne. Unikátní klima 
spolu s vápencovým podložím ztělesňují 
dokonalé podmínky pro pěstování 
vinné révy. Tato štědrá půda chráněná 
před extrémními vlivy počasí umožňuje 
kořínkům révy vzít si to nejlepší. Od ledna 
do března pak představují jednotlivé 
palírny své eaux-de-vie cellar masteru 
Perriette Trichet a porotě z Rémy 
Martin. Z celkového množství, čítajícího 
až tisíc vzorků, je vybráno pouze kolem 
tuctu, aby se stalo příštím královským 

koňakem.  
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loUis Xiii
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Louis XIII         2 cl  4.500 Kč

Louis XIII         4 cl   8.490 Kč



flereT  
ColleCTioN 1850

Emblematická řada destilerky FLERET. 
Elegantní design lahví, poutavé etikety, 
pečeti i zátky odpovídající kvalitně 
destilátů a výjimečnosti okamžiků jejich 
konzumace. Právě pro tyto příležitosti 
prochází tato kolekce vícestupňovou 

destilací a čtyřletým zráním.

Pro výrobu této prémiové kolekce 
využíváme prvotřídní ovoce, jehož 
výběru, vypeckování a zpracování 
věnujeme tu nejvyšší pozornost. 
Pět základních ovocných produktů 
doplňujeme pravidelně limitovanými 
produkty, jež dále rozvíjejí příběh vtělený 

do každé kapky destilátu FLERET.
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Slivovice 1850    4 cl  75 Kč 

Meruňkovice 1850   4 cl  75 Kč 

Třešňovice 1850    4 cl  75 Kč 

Williams 1850     4 cl  89 Kč 

Beskyd 1129 Cafe Cafe   4 cl  110 Kč 

Beskyd 1129 Willi Willi   4 cl  110 Kč 

Réva pálenka - vínovice   4 cl  155 Kč 

Meruňkovice 18    4 cl  690 Kč 

Božkov Vaječný Likér  4 cl  49 Kč 

Božkov „griotka“   4 cl  49 Kč 

Božkov „zelená“   4 cl  49 Kč 

Božkov Tuzemský   4 cl  49 Kč 

Božkov Republica Exclusive  4 cl  55 Kč 

Fernet Stock    4 cl  49 Kč 

Fernet Stock Citrus   4 cl  49 Kč 

Becherovka     4 cl  55 Kč 

Baileys Original    4 cl  65 Kč 

Jägermeister     4 cl  65 Kč

OVOCNÉ DESTILÁTY FLERET TRADIČNÍ DESTILÁTY

desTilÁTY
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HerradUra
Herradura je pravým mexickým 
pokladem, který světu přináší ten 
nejjemnější tequilový zážitek. Kvalitu 
tequily Herradura stvrzuje 13 zlatých 
medailí, které průběžně získala  
v mezinárodní soutěži lihovin v San 
Franciscu. Pojmenování Herradura bylo 
myšlenkou zakladatele Feliciana Roma. 
Při hledání vhodného místa pro destilérii 
nedaleko pohoří Tequila, spatřil v dálce 
zářící předmět a zjistil, že to byl sluneční 
paprsek odrážející se od ztracené 
koňské podkovy. Podkova jako symbol 
štěstí byla znamením pro vybudování 
destilérie na tomto místě a jejího 
pojmenování Herradura – španělsky 

podkova.
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desTilÁTY
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Herradura Plata Blanco   4 cl  135 Kč Herradura Reposado  4 cl  135 Kč 

tEQUILA

Finlandia Vodka    4 cl  55 Kč 

Finlandia Kokos   4 cl  55 Kč 

Finlandia Grep     4 cl  55 Kč 

Finlandia Brusinka    4 cl  55 Kč 

VODKA

Double Cross VX    4 cl  290 Kč  

Herradura Selección Suprema  4 cl  990 Kč
Absolutně mistrovský kousek! Světově rozšířená a věhlasná tequila s nejvyššími oceněními. Limitovaná edice v luxusní dárkové 
kazetě. Opravdový skvost mezi tequilami. Zraje 5 let v sudech z bílého dubu. 100% agáve / barva: temně jantarová / vůně: delikátní 
pečené agáve, sušené dřevo se skořicí, vanilka / chuť: pečené agáve, smetana, karamel, koření.

Monkey 47 Gin Traditional 4 cl  220 Kč  

Hendricks Gin    4 cl  95 Kč 

GIN

Tradiční suchý gin si vypůjčil ty nejlepší ingredience z přírody německého Schwarzwaldu a exotické Indie. Black Forest Distillers dali 
dohromady 47 pečlivě vyladěných ingrediencí, které prošly šetrnou macerací a destilací a pak si odpočinuly v tradičních hliněných 
nádobách. Výsledkem je jemná lahůdka s tóny jalovce, citrusů a květin s lehkým doprovodem pepře a pomela. Tahle opička mimo 
jiné drží zlato z World Spirits Award. Vyzkoušejte a nebudete litovat!

The Botanist    4 cl  110 Kč 
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MoUNT GaY
Mount Gay je značka rumu, který je 
vyráběn na Barbadosu, odkud také 

pochází.

Mount Gay je tradiční jemný rum nazlátlé 
barvy zrající nejméně 2 až 3 roky v sudu. 
Jeho výroba je klasická – z cukrové třtiny 
– melasy. Po destilaci zraje v dubových 

sudech a následně je stáčen.

Chuť tohoto rumu je mírně kořeněná  
a květinová. Ve vůni můžete cítit vanilku, 
pražené ořechy, sušenou meruňku  
a trochu dubu. Vychutnáte si jej  
samotný, s ledem, kolou či jako součást 

různých koktejlů.

Tento rum byl několikrát oceněný  
v mezinárodních soutěžích. Ochutnejte 

a oblíbíte si ho.
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rUMY
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Havana Club Anejo 3Y       4 cl  60 Kč

Ron Zacapa Centenario 23Y      4 cl  159 Kč

Diplomatico Reserva Exclusiva 12Y     4 cl   145 Kč

Ron Zacapa Centenario XO 25Y     4 cl  390 Kč

Chcete být tak dobře naložení jako Ron Zacapa Centenario XO 25Y? Dejte si sklenku rumu, který zraje 25 let  
v nadmořské výšce 2 333 metrů v sudech z bílých dubů, ve kterých zrál dříve Bourbon a Sherry Pedro Ximenez. K tomu ještě 
2 roky odpočíval v sudech z francouzských dubů po koňaku. Perfektní rovnováhy vůně a chuti rum dosáhne ještě blendováním 
trvajícím více než jeden rok. Ron Zacapa Centenario XO 25Y je zkrátka luxusní pití vyráběné z nejpečlivěji vybíraných rumů  
o průměrném stáří 25 let. O jeho jedinečnosti se přesvědčíte jedině ochutnávkou.

Mount Gay XO Peat Smoke Expression   4 cl  850 Kč

Vezměte vyhlášený Mount Gay XO Rum a nechte ho 6 měsíců dozrávat v sudech po nakouřené skotské whisky z oblasti Islay. 
Výsledkem je limitovaná edice Master Blender Collection v počtu 6 120 lahví, která spojuje to nejlepší z obou lahůdek. Tato velejemná 
záležitost se nese na tónech typických pro zralé rumy, které jsou ale jemně protkané whiskovým mírně slaným rašelinným kouřem. 
Master Blender Allan Smith má pro whisky slabost. Okuste, jak mistrně propojil chutě žhavého Barbadosu a skotských ostrovů.



via viNi
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Víno je vášeň

Milujeme víno a práci s ním, sledujeme 
pečlivě celý proces výroby vína až po 
jeho konečnou podobu při předání 
zákazníkovi. Máme rádi lidi kolem vína, 
vinohradníky, vinaře. Díky mnohaletým 
zkušenostem pro Vás vybíráme vína  
s velkou pečlivostí. Dbáme na kvalitu, 

jen skvělá vína dokáží uspokojit.



rozlévaNÁ víNa bílÁ
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Tramín červený – Vinařství Petr Skoupil 
moravské zemské víno, polosuché 
Velmi pěkný Tramín. Víno jemně zlatožluté barvy se zelenkavými odlesky. Ve vůni a chuti se objevují tóny lipového a akátového medu, pepře 
a mandle. Víno je vhodné pro běžné pití a hodí se k paštikám, cibulovému koláči nebo k uzeným rybám.

Rulandské šedé – Vinařství Sedlák 
moravské zemské víno, suché 
Velmi pěkná suchá Rulanda. Má zlatožlutou barvu, ve vůni jsou jemné aromatické ovocné látky. Ve vůni je víno svěží s tóny citrusů, v chuti je 
víno jemné, lehké s tóny čerstvých hroznů a ovoce. Víno je kromě běžného pití vhodné ke smetanovým omáčkám, grilovaným rybám nebo 
telecímu masu.

Chardonnay – Vinařství Deci Deci 
suché 
Velmi vydařené a voňavé Chardonnay z vinařské oblasti Wachau. Víno má zelenožlutou barvu s lehce nazlátlými odlesky. Vůně je velmi 
intenzivní a můžeme v ní objevit aroma broskve, manga a medu s jemným náznakem mandlí. V chuti je víno středně plné s tóny žlutého 
jablka, exotického ovoce a lehkým máslovitým závěrem. Víno se bude dobře snoubit s rybami a mořskými plody. Výborně se hodí k ústřicím. 
Delikátní s bílým masem a těstovinami. Dále doporučujeme s měkkými sýry s bílou plísní, rozličným paštikám a světlým smetanovým 
omáčkám.

Pálava – Via Vini Privat Selection Baloun 
moravské zemské víno, polosladké 
Víno je lehce nasládlé bez vysokých kyselin, je lehké, velmi svěží, s vyšší aromatickou a dobře pitelné. Doporučujeme ke snoubení s těstovinami, 
drůbežím masem, pikantní kuchyní a vyzrálými sýry. Tuto moravskou Pálavu naleznete pouze ve speciální privátní edici společnosti VIA VINI, 
kterou négociant společnosti připravil s enologem špičkového moravského vinařství.

0,1 l  48 Kč 0,75 l  330 Kč

0,1 l  48 Kč 0,75 l  330 Kč

0,1 l  48 Kč 0,75 l  330 Kč

0,1 l  48 Kč 0,75 l  330 Kč
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viNařsTví sedlÁk
Rod Sedláků hospodaří na vlastních 
vinicích už po čtyři generace. Našim 
předkům vždy pomáhali v práci koně 
a sedlák s koněm se proto stal i naším 
symbolem. Znamená pro nás poctivost 
v přístupu k vínům i lidem. Naše vína 
jsou z odrůd typických pro naši oblast  

a hroznů zdejších vinic. 

Rod Sedláků hospodaří na vlastních 
vinicích ve Velkých Bílovicích již po 
čtyři generace. Pěstujeme na zdejších 
tratích tradiční odrůdy oblasti. Díky 
našim předchůdcům jim rozumíme a 
díky našim zákazníkům je děláme s 
pochopením pro současného milovníka 

vín.
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rozlévaNÁ víNa červeNÁ
Cabernet Moravia – Vinařství Sedlák 
jakostní víno, suché 
Víno má tmavě rubínovou barvu, vůně je intenzivní a odrůdově charakteristická s typickým cabernetovým aroma. Chuť je suchá, s ametová 
a harmonická, s dobře vyváženým tělem. Mezi doporučené pokrmy se řadí zvěřina (především tmavá), uzená masa, marinovaná a kořeněná 
masa či steaky, tvrdé, případně velmi výrazné sýry.

Dornfelder z řady Pelvins – Vinařství Hrabal
jakostní víno, suché 
Dornfelder z řady Pelvins má tmavě červenou hutnou barvu. Vůně připomíná přezrálé červené ovoce. V chuti má víno jemný ovocný 
projev s tóny sušeného bobulového ovoce se smetanovými tříslovinami. Víno je plné a velmi dobře pitelné. Velmi dobře doprovodí pokrmy  
z červených mas a zvěřiny. Vhodné je také k výrazným sýrům.

0,1 l  48 Kč 0,75 l  330 Kč

0,1 l  48 Kč 0,75 l  330 Kč
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viNařsTví filiP MlýNek
Vinařství Filip Mlýnek z Dolních Dunajovic se 
rozkládá na ploše cca 10 hektarů hodnotných 
viničních tratí. Je považováno za butikové 

vinařství.

Vinař od boha, který prošel skvělými vinařstvími 
nejen na Moravě, ale i v Německu. Vinohradník 
a vinař, který se snaží z daného terroiru ukázat 
to nejlepší, nezkresleným způsobem, maximálně 

možnou přírodní cestou.

Viniční tratě Dunajovský kopec, Liščí vrch, 
Plotny, Purmice, Lusy, Ořechová hora, Valtická, 
Pod Svatým Kopečkem a další, na kterých má 
několik svých malých vinohradů, obhospodařuje 
s respektem k terroiru, na nízký výnos, velmi 
často metodami, které běžní vinohradníci neznají.

Nízko zatížené, často i velmi staré keře dávají 
skvělé hrozny, které jsou podmínkou pro 
kvalitní hotové víno. Zkušená práce ve sklepě,  
v malých šaržích, za pomoci jak řízeného 
kvašení, tak používáním dubových i akátových 
sudů, nám přináší skvělá a nezapomenutelná 
vína. Dominantní Filipovou bílou odrůdou je 
vyhlášený Ryzlink vlašský následovaný Ryzlinkem  

rýnským a Veltlínským zeleným.

Modré odrůdy Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, 
Dornfelder a Zweigeltrebe je třeba nechat na 
velmi nízkém výnosu. Odměnou jsou plná, 
až ohnivá červená vína jižního typu s dlouhým 

potenciálem ležení.
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ročNíkovÁ a PřívlasTkovÁ víNa bílÁ
Sauvignon – Vinařství Stanislav Hrabal
pozdní sběr, suché, sur-lie 
Fermentace proběhla v nerezových tancích s následným zráním v nerezových tancích a dřevěných sudech. Víno bylo vyrobeno metodou 
sur-lie (víno leželo na jemných kalech). Má intenzivní světle žlutou barvu. Vůně nabízí intenzivní plné aroma černého rybízu, angreštu  
a vyzrálé broskve. V chuti černý rybíz, žlutý meloun a citrusové tóny. Víno má pěkný dlouhý závěr. Doporučujeme k drůbežímu masu, 
vyzrálým aromatickým sýrům, zejména kozím.

Veltlínské zelené – Vinařství Filip Mlýnek 
pozdní sběr, suché 
Víno má jasnou zlatožlutou barvu. Vůně je těžší, kořenitá s tóny zeleného jablka, pepře, bylinek a medu. V chuti je víno plné, harmonické 
s příjemnými kořenitými odstíny a minerálními tóny. Velmi dobře se snoubí s těstovinami, hovězím i vepřovým masem v lehčích úpravách, 
vyzrálými sýry a sladkovodními rybami.

Ryzlink vlašský – Vinařství Filip Mlýnek 
pozdní sběr, suché 
Více než 36 let stará vyhlášená vinice, velmi vápenité podloží a nízká zátěž na keři díky zelené sklizni. Způsob výroby: 30 % vína se nechá 
napadnout ušlechtilou plísní na keři, při sklizni jsou lisovány celé hrozny. Dlouhé ležení na jemných kalech. Víno je komplikované, kořenité 
s dominancí botrytis a k dlouhému vychutnávání, je minerální s typickou slaností na konci. Doporučujeme k těstovinám, bílému masu, 
mořským plodům, výrazným smetanovým omáčkám, uzeným rybám nebo si ho prostě jen tak vychutnejte při slavnostních příležitostech.

0,75 l  515 Kč

0,75 l  475 Kč

0,75 l  495 Kč
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viNařsTví Hrabal
Jednoho podzimního dne se u lahve 
výtečného Veltlínu bratři Stanislav  
a Miroslav Hrabalovi rozhodli obnovit 
výrobu a prodej vín. Oprášili tak 
dlouhotrvající tradici zpracování vína 
rodinou Hrabalových, kterou kdysi  
v roce 1966 zakládal otec Václav Hrabal. 

Značka HRABAL je dnes synonymem 
pro prémiové řady bílých, červených 
i šumivých vín. Vín z Velkých Bílovic, 
nejvýznamnějšího střediska moravské 

vinařské tradice.

Unikátní podmínky vzniku a staré  
mistrovské postupy svázané s regionem 
jsou zárukou toho, že naše snaha  
vyrovnat se největším světovým 
značkám není vychloubání, ani výraz 
nepokory, ale kus zdravého sebevědomí 
podpořené místem a zkušenostmi našich 
předchůdců, tradičních vinařských  
mistrů. Nikdy – od počátku - jsme nechtěli  
dělat „technologická“ vína, ale vína 
správná, dnes k tomu dodáváme ještě 

slovo „světová“.
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ročNíkovÁ a PřívlasTkovÁ víNa bílÁ
Ryzlink rýnský – Vinařství Filip Mlýnek 
pozdní sběr, suché 
Velmi pěkný frešáček s plnou vůní po lipovém květu, s vůní citrusů a rozinek. Chuť je příjemně suchá s minerálním nádechem 
po mikulovsku. Toto parádní suché víno má sytě žlutou barvu a plnou vůni s aroma německých plných Rieslingů z Rheingau.  
Ve vůni citrusy, lehké technické tóny, lipovinka, luční květiny. V chuti je svěží, a přitom krásně elegantní, krásná ovocitost, 
trochu pikantní kořenitost a mineralita. Skvělé bude k lehké úpravě ryb a drůbeže. Dobře doprovodí také telecí maso  
a výraznější pokrmy s těstovinami.

Muškát moravský z řady Pelvins – Vinařství Hrabal 
kabinet, polosladké 
Polosladký Muškát potěší zejména milovníky aromatických vín se zbytkovým cukrem. Fermentace proběhla v nerezových tancích. Víno má 
světle žlutou barvu. Vůně je výrazně muškátová. V chuti je víno ovocně-muškátové s lehce minerálními tóny a nasládlým závěrem. Má typicky 
nižší kyselinku a středně dlouhý závěr. Víno je dobře vyvážené a harmonické. Velmi dobře doprovodí husí játra, kozí sýr nebo lehce nasládlé 
dezerty.

0,75 l  549 Kč

0,75 l  425 Kč
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viNařsTví jaN sTÁvek
Jožka, Jaroslav a nyní Jan, to je vinař-
ství J. Stávek z Němčiček. Původní  
vinařský dvůr, Dědova večerka, Áčko, 
Karmazín. Důraz na rodinnou tradici 
a odrůdy, které patří do Modrých hor. 
Například Frankovku Honza zpraco-
vává v několika variantách. Najdete ji  
v původní verzi podle rodinného recep-
tu pod názvem Karmazín jako cuvée 
se Svatovavřineckým a Modrým Por-
tugalem, Frankovku V.O.C., Frankovku 
Reservu a dokonce Bílou Frankovku. 
Honza vyvrátil mýtus o tom, že růžo-
vá vína patří jen v létě k bazénu jako 
tzv. freshovky. Některé řady růžových 
vín dává do dřevěných sudů a vytváří  
z nich tak poměrně komplikovanější zá-
ležitosti pro náročnějšího konzumenta.  

A fortifikovaná vína! To je další samostat-
ná kapitola, pro kterou je značka J. Stávek 
u nás na Moravě prakticky synonymem. 

J. Stávek, Němčičky, 
podoblast Velkopavlovická



ročNíkovÁ a PřívlasTkovÁ víNa růžovÁ
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Rose d´Anjou AOC – Francie, Loire, Vinařství Domaine du Landreau
polosuché 
Víno má zářivou lososovou barvu. Ve vůni i chuti můžeme objevit intenzivní tóny malin, jahod a ostružin s lehkým náznakem lučních květin. 
Víno je velmi dobře pitelné, díky lehkému zbytkovému cukru lahodné a svěží. Vynikající k salátům, drůbeži a bílým masům, ale i ke grilovaným 
rybám nebo sýrům s modrou plísní. Vhodné i jako luxusní aperitiv.

0,75 l  550 Kč

ročNíkovÁ a PřívlasTkovÁ víNa červeNÁ
Rulandské modré – Vinařství Sedlák
výběr z hroznů, suché 
Rulandské modré má granátově červenou barvu s cihlovými odlesky. Ve vůni i chuti se primárně objevují výrazné tóny malin a ostružin  
s elegantní kouřovinkou na závěr. Víno zrálo v dřevěném sudu. Dobře si sedne s pokrmy z jehněčího a hovězího masa. Vhodné je i k vyzrálým 
sýrům.

Karmazín – rodinné cuvée – Vinařství Jan Stávek 
moravské zemské víno, suché 
Karmazín je starý název pro Frankovku. Skvělé rodinné cuvée z odrůd Modrý portugal, Svatovavřinecké a Frankovka, zrálo v dubovém 
sudu. Víno je nefiltrované. Barva pěkně rubínová, ve vůni sladké drobné ovoce a koření. V chuti sladké koření, vyzrálá švestka, třešeň  
a ostružina. Vychutnejte si toto víno ke kořenitým úpravám vepřového nebo samostatně po stolování. Vhodné je také ke zvěřině nebo jako 
meditativní víno pro náročné.

0,75 l  535 Kč

0,75 l  549 Kč



viNařsTví bader-MiMeUr
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Rodina Bader-Mimeur vlastnila půdu 
a zabývala se vinařstvím v okolí 
Chassagne-Montrachet již v 17. století. 
Po více než 10 vinařských generacích 
se v roce 1920, oženil Phillipe Bader, 
který obchodoval s víny v Paříži v „Halle 
aux Vins“, s dcerou majitele vinařství 
Domaine du Château de Chassagne-
Montrachet, Elisou Mimeur. Tak vzniklo 
jméno nového vinařství Domaine 
Bader-Mimeur. Ještě předtím však 
otec Philippa Badera, Charles Bader 
koupil v roce 1919 cca 5 hektarů vinic  
v apelaci Chassagne-Montrachet, což 
se později ukázalo jako skvělá investice. 
Již téměř jedno století je jejich vinařství 
v Chassagne-Montrachet vyhlášené. 
Rodina Bader-Mimeur vlastní impozantní 
vinařství z 19. století, které je součástí 
severního křídla původního kamenného 
Chateau a sklepů ze 13. století. Nádvoří 
původního starého Chateau je přístupné 

po starém padacím mostu.
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Gewürztraminer – Francie, Alsasko – Vinařství Bott Frères 
AOC, polosladké 
Hrozny tohoto ušlechtilého vína zrály ve viniční trati s křídovo-jílovitým podložím. Hrozny byly sklízeny ručně a lisovány velmi šetrným způsobem  
v pneumatickém lisu. Tento alsaský Tramín má výraznou zlato-žlutou barvu. Víno je velmi aromatické s tóny zralé mandarinky a orientálního ovoce liči. Je 
bohaté a komplexní. V chuti je víno svůdně sladké, současně ale svěží a harmonické. Můžeme zde najít citrusové tóny pomeranče s jemnou kořenitostí 
a příjemnou mineralitou. Doporučujeme k husím játrům, zvěřinovým paštikám, sýrům typu Munster, Romadur, ale i k dezertům a jako digestiv.

0,75 l  825 Kč

zaHraNičNí víNa bílÁ

Pouilly Fumé ,,Les Pierres Blanches“ – Francie – Vinařství Domaine de Bel Air
suché 
Víno má slámově žlutou barvu se zelenými odlesky. Vůně připomíná tóny angreštu, přezrálých citrusů a čerstvě posečené trávy s typickým 
aroma vlhkého kamene (křemene). Chuť je pikantní s minerálními tóny. Víno je harmonické s pěkným závěrem. Výborně se snoubí s masem
a tučnějšími rybami. Vhodně doplní také kozí sýry nebo mořské plody.

Chateau de Chassagne-Montrachet Blanc – Francie, Burgundsko – Vinařství Bader-Mimeur 
suché 
Hrozny pro toto vskutku impozantní Chardonnay zrály na vinicích v katastru obce Chassagne-Montrachet. Víno má zářivě zlatou barvu. Ve 
vůni můžeme objevit intenzivní květinové tóny a sladké koření. Chuť je velmi plná, svěží, s minerálním podtónem a dlouhou perzistencí. Krásné 
víno pro všechny milovníky burgundských vín. Výborně se hodí k toastům s kachním foie gras, šnekům, ústřicím, vařenému vepřovému 
masu, chřestu, humrovému salátu nebo kozím sýrům. Víno doporučujeme otevřít alespoň 30 minut před konzumací.

0,75 l  890 Kč

0,75 l  2.290 Kč

Grüner Veltliner vom Bisamberk – Rakousko – Vinařství Schwarzböck 
DAC, suché 
Skvělý veltlín brilantní zeleno-žluté barvy. Ve vůni je víno příjemně kořenité s tóny zralého jablka a delikátním pepřem. Na patře je velmi 
šťavnaté a svěží s ovocnými tóny připomínajícími kiwi a medové melouny s příjemnou kyselinkou v závěru. Ideální společník k vepřovému 
masu, asijským pokrmům, salátům, studeným předkrmům nebo k těstovinám.

0,75 l  590 Kč



viNařsTví TUa riTa
Věhlasné toskánské vinařství Tua 
Rita založili manželé Rita a Virgilio  
v roce 1984, kdy si splnili svůj sen  
a koupili nemovitost v Suveretu v oblasti 
Bolgheri. Začali s původními dvěma 
hektary vinic, kterým byla od počátku 
věnována velmi přísná a vášnivá péče. 
Tato péče a špičková kvalita jejich vín jim 
umožnila dostat se mezi nejúspěšnější 
malé výrobce vín, označované jako 
„garážové vinařství“ (vins de garage). 
Za necelé desetiletí rozšířili svůj majetek 
na devět hektarů, později na dvacet 
hektarů a v současné době hospodaří 

na 30 hektarech vlastních vinic.
Růst vinařství byl poháněn trvalým 
nadšením Rity a Virgilia a stále se 
prohlubujícím povědomím o potenciálu 
tohoto terroir  v oblasti mezi Tyrhénským 
mořem a Colline Metallifere, známým 
jako Val di Cornia. Vinice i sklep se 
rozšiřovaly díky extrémnímu nasazení 

Rity a Virgilia. 
Vinařství produkuje následující odrůdy: 
Vermentino, Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc a  Merlot.

31
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Perlato del Bosco – Itálie, Toskánsko, Suvereto – Vinařství Tua Rita 
suché 
Vinifikace probíhala v kónických dubových kádích po dobu 6 měsíců a víno poté zrálo 10 měsíců v barikových sudech. Víno je velmi dobře  
strukturované, hedvábné a delikátní. Ve vůni i chuti nabízí tóny višní, letního ovoce a levandule. Pěkné taniny jsou vyváženy jasnou, osvěžující 
kyselostí. Víno má velmi dlouhý závěr. Nabídka vín tohoto vinařství je striktně limitována. Doporučujeme ke složitějším úpravám hovězího masa, 
steakům (zvláště ke steaku alla Fiorentina), zvěřině (zejména k divočákovi) a středně vyzrálým sýrům.

0,75 l  1.490 Kč

Nebbiolo d´Alba – Itálie, Piemont – Vinařství Boschetti Gomba 
suché 
Nebbiolo má světlejší rubínovou barvu s mírnými granátovými odlesky. Vůně je podmanivá a elegantní s náznaky květin, lesních plodů a růží. 
Chuť je svěží a harmonická a potvrzuje přesně to, co nám slibovala vůně. Víno je dobře strukturované s pěkným závěrem. Dobře se snoubí 
s různými druhy masových omáček a dušeným masem. Skvěle doprovodí jehněčí a drůbeží maso a středně zralé sýry.

Plan de Dieu – Gratitude – Francie, Côtes du Rhône – Chateau Courançonne
suché 
Skvěle vyvážená směs odrůd Grenache a Syrah. Ve vůni a chuti můžeme odhalit intenzivní vůni a chuť koření, černé a červené bobulové 
ovoce, džem a tymián. Víno je plné, bohaté a dobře strukturované. Doporučujeme k pokrmům z hovězího masa, grilovanému jehněčímu 
masu a kozím sýrům.

0,75 l  890 Kč

0,75 l  720 Kč

zaHraNičNí víNa červeNÁ
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NealkoHoliCkÁ víNa
Nealkoholická vína získávají v poslední 
době velmi na popularitě. Stále 
více klientů oceňuje možnost řízení 
motorových vozidel po požití těchto vín, 
také z důvodů zdravotních a dietních. 
Nealkoholický vína mohou užívat i osoby 

nezletilé. 
Již dávno neplatí, že nealkoholická 
vína musí být nedobrá, sladká, fádní  
a nevýrazná. Vína v této řadě CIN CIN ! 
jsou zaručeně nealkoholická, neobsahují 
histamin nebo jen stopové množství, při 
výrobě se nepoužívá žádný živočišný 
protein a jsou tedy vhodná i pro vegany, 
všechna obsahují malé množství síry 

pro stabilizaci. 
Alkohol je odstraněn velmi jemným 
způsobem pomocí vakuové destilace při 
30°C  a to ze skutečně již vyrobeného 
vína. Bez nutnosti dodatečného 
dokyselení, chaptalizace nebo přidávání 
jakýchkoliv aromat či barviv. Tato jemná 
technologie Vám přinese nezkreslený 
zážitek z chutí i vůní různých odrůd 

klasické vinné révy.
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NealkoHoliCkÁ víNa
Cuvée Rosé, Graf Neipperg Kolonne Null 
suché 
Rosé produkované ve vyhlášeném vinařství Graf Neipperg VdP se projevuje elegantní světle růžovou barvou, svádí jemnými ovocnými 
vůněmi jahod a malin. V chuti je ušlechtilá souhra jemných tónů vanilky a bukového dřeva, bohatá jemnost a velmi dobře vybalancovaná 
kyselinka a zbytkový cukr.
Brilantní společník pro předkrmy, variace těstovin a mořské plody, skvělé s pannacottou a ořechovými dezerty.

SPARKLING N°01 Cuvée Blanc, Freiherr von Gleichen Kolonne Null 
suché 
Jiskřivě a svěží Cuvée Blanc N°1, harmonické spojení žlutých hrušek a mirabelky, zakončené nádechem typických briošek. Elegantní 
kyselost je vyvážena krémovou, jemnou bublinkovou texturou.
Vynikající jako aperitiv nebo jako doplněk k jemným jednohubkám, mořským plodům, čerstvým dezertům jako je zabaglione nebo pannacotta 
s ovocem. CIN CIN!

0,75 l  490 Kč

0,75 l  590 Kč
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CHaMPaGNe loMbard – 
éPerNaY

Světově proslulé rodinné vinařství založené 
v Épernay – srdci šampaňské oblasti  

v roce 1925.
Od začátku své historie vyznává jednoduché 
pravidlo pro terroir: půda-podnebí-
krajina a způsob hospodaření = to jsou 
základní a nejdůležitější parametry pro 
vznik opravdových terroir vín odrážejících 

skutečnou hodnotu půdy a odrůdy.
Aby vlastnosti vína nebyly nijak zakrývány, 
jsou veškerá terroir vína produkována  
v kategorii Brut Nature bez dosáže (bez 
jakéhokoliv doslazení). Pouze bez dosáže 
totiž dokáže vyniknout ve vínech mineralita 
a skutečná skladba podloží. Jen čas potom 
dokáže potvrdit opravdovou velikost ročníků 

ve vínech.
V majetku vinařství je 5,50 ha vinic  
v kategoriích Premier Cru v terroir  
la Montagne de Reims Ouest. Vinařství 
pracuje s baterií 80ti nerezových tanků od 
25 – 250 hl a 120 dubových sudů pro práci 
s každou odrůdou a tratí zvlášť.  Sklepy 
vykopané v 18. století o celkové délce 1,5 km 
slouží pro zrání jejich skvělých šampaňských. 
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CHaMPaGNe loMbard – éPerNaY
Champagne Cuvée Extra Brut, Premier Cru - Blanc de Noirs 
 
Všechny kupážované Pinoty jsou z Premier Cru tratí, které mají spíše hlinito-vápencové podloží. Vínům to dodává minerální až chuťově 
křídové tóny. Zrání v sudech dodává hodně jemnosti a co je velmi zajímavé, že díky mikrooxidaci, kterou sud podporuje, jsou ve víně cítit 
velmi jemné „toastové“ nebo „opečené“ vůně.

Champagne Les Bauves,Grand Cru Cramant,  Blanc de Blanc, Brut Nature 
 
Terroir Cramant dává bohaté Chardonnay; půda má mírné odvodnění a sluneční osvit je příznivý pro vývoj cukernatosti. Toto šampaňské 
není dosážováno, aby projevilo svou bohatou a minerální identitu.

0,75 l  2.780 Kč

0,75 l  5.550 Kč



viNařsTví bellUssi
Sídlo vinařské společnosti Bellussi se 
nachází v hlavním městě Prosecca 
ve Valdobbiadene. Pouze Prosecca 
z Valdobbiadene se mohou pyšnit 
nejvyšším apelačním označením DOCG. 
Vinařství získal v roce 1993 Enrico 
Martellozzo, jehož cílem je oživit značku 
a společně se svými partnery a agenty 
propagovat výrobky Bellussi nejen  
v Itálii, ale i v zahraničí. Krédem vinařství 
je vysoká kvalita vín, kterou uznávají 

odborníci i konzumenti této značky.

Vinařství Bellussi neustále investuje 
do moderních technologií, které 
splňují náročné požadavky na výrobu 
kvalitních šumivých vín. Autoklávy  
a nově zakoupené zařízení pro plnění 
a balení vín, kromě přísného postupu 
při manipulaci se surovinami, umožnily 
společnosti získat několik národních 
a mezinárodních certifikací včetně 
významné certifikace BRC, která 
zaručuje, že všechny výrobky jsou 
získány podle globálních standardů pro 

bezpečnost potravin.
37



38

Prosecco D.O.C. Rosé Brut – Itálie – Vinařství Bellussi
brut – suché 
Skvělé šumivé cuvée vyrobené klasickou metodou Charmat v nerezových tancích z bílé odrůdy Glera a červené odrůdy Pinot Nero 
– Rulandské modré. Jedná se o nově povolené scelováni hotových suchých vín po prvním kvašení a následném druhotném kvašení  
v autoklávu. Je to překrásné víno s pěknou světlou rosé barvou s červenými odlesky, příjemnou hedvábnou strukturou, vyrovnanou vůní  
po citrusovém a lesním ovoci, třešních, na patře dotek růžového grapefruitu. Je vhodné pro mnoho příležitostí od aperitivu po plné pokrmy, 
střední jemné perlení, delší dochuť.

0,75 l  590 Kč

Prosecco D.O.C. Brut – Itálie – Vinařství Bellussi 
brut – suché 
Skvělé šumivé víno vyrobené klasickou metodou Charmat v nerezových tancích z bílé odrůdy Glera. Je to překrásné víno s pěknou světlou 
barvou se zelenými odlesky, příjemnou hedvábnou strukturou, vyrovnanou vůní po citrusovém a lesním ovoci, na patře dotek citrusu.  
Je vhodné pro mnoho příležitostí od aperitivu po plné pokrmy. Střední jemné perlení, delší dochuť.

0,75 l  590 Kč

ŠUMivÁ víNa



děkujeme

www.bozenov.cz


