RUMY

Foursquare Port Cask 9 y.o.

• 4 cl

99,-

• Tento 9 letý rum je vyráběný v jedné

z nejstarších, existujících palíren na ostrově
Barbados. Voní po vanilce, kakau a ananasu.
Chuť je hladká s převahou chuti
po bourbonu.

Dos Ron 21 y.o.

148,-

Pirate's Grog Aged Rum

90,-

• Tento rum pochází z Honduraského

ostrova Roatán a zrál 5 let v amerických
dubových sudech po bourbonu.

Hampden Estate Gold

70,-

• Aromatický rum, který pochází z jedné

z Dominikánské republiky, jemný rum
s mimořádně harmonickou rovnováhou.

z nejstarších nezávislých palíren na Jamajce
založené 1753. Vyniká vysokým obsahem
esterů, díky čemuž má velmi ovocnou chuť.
Typický zástupce těžkých anglických rumů.

Danish Navy Frogman 58%

Nine Leaves Almost Spring

• Horká novinka tohoto léta pochází

145,-

• Pojmenovaný podle elitní Dánské bojové

240,-

• Japonský rum zrající v horách Otowa

jednotky Frogman Corps ("žabích mužů")
založené v roce 1957 jako součást Dánské
námořní potápěčské školy. Ve Frogmanovi
se mísí rumy metodou solera, které jsou
ve stáří až 30 let a pochází z ostrova
Svatý Tomáš.

prefektury Shiga v sudech po Cabernet
Sauvignon z vinice Wente v Kalifornii,
nevyrábí se fermentací štávy z cukrové třtiny
nebo melasy, ale fermentací hnědého cukru
(muscovado) z ostrova Tarama prefektura
Okinawa. Má nádech sladkosti a aroma vína.

Ron Hacienda Monterrey 15 y.o. 99,-

Vizcaya VXOP Cask 21

• Stařený třtinový rum z Dominikánské

republiky, kterého dělá výjimečným
6 násobná destilace panenského třtinového
sirupu. Chutná po kandovaném ovoci,
uzených mandlích s kouřovou vůní.

Flying Dutchman No.3

85,-

• Po mimořádně dlouhém kvašení 2 týdnů

s následující trojitou destilací v měděných
destilačních přístrojích, zraje nejméně
3 roky v malých dubových sudech.
První rum z Nizozemí.

Shack Rum Spicy

110,-

• Kořeněná varianta znovuobjeveného rumu

z Haiti, jehož původní receptura se datuje
do roku 1940.

Villa Rica Single Barrel 23 y.o. 190,-

• Destilovaný z melasy v kolonách
i v měděných kotlících metodou pot-still.
K destilaci se používají kvasinky z oblasti
Veracruz, zraje ve středně vypálených
sudech z bílého dubu. Ve vůni převládá
vanilka, sladké rozinky, sušené švestky,
lehký nádech kávy a dřeva.

149,-

• Nejlepší odrůda cukrové třtiny, tradiční

destilační procesy, destilace v malých
dávkách, jako za starých časů. Zrání
v dubových sudech po bourbonu završí
tento tradiční výrobní proces. Velmi
oceňovaný rum z Dominikánské republiky.

Doorly’s 12 y.o.

99,-

• Tato rumová legenda z ostrova Barbados

má ovocnou a karamelovou chuť
s nádechem tabákových listů.

old fashioned

Pop & Corn

• Americká režná whisky infuzovaná

145,-

máslovým popcornem, sirup z třtinového
cukru, angostura bitter.

Baklava Old Fashioned

145,-

• Metaxa 7* infuzovaná kousky tradičního

řeckého dezertu, javorový sirup, KV14
horčidlo.

Creole Orange Old Fashioned 125,-

• Rumový likér z pomerančů, cukrový sirup,
pomerančové a grepové hořčidlo.

giny

OMFG od Žufánka

• 4 cl

95,-

• Limitovaná edice OMG ginu ročník 2015.

Je specifický tím, že obsahuje unikátní
a jedinečné kadidlo z ománské pouště
Dhofar. Díky svému charakteru (silně
olejnatá pryskyřice) se musí velmi
pomalu, dlouze a vícenásobně destilovat.

Copperhead Gin

150,-

koktejly

Sirtaki No.9

115,-

Italien Storm

95,-

• Řecké ouzo, citrónová tráva, grep a citron.

• Aperol, kardamon, citron a pikantní

zázvor.

Buci-fal

125,-

• Bucanero elixír, kombinace sladkých likérů

• Belgický gin vyrobený z pěti bylin.
Jalovce, kardamonu, pomerančové kůry,
angeliky a koriandru. Pojmenován byl
po panu Copperheadovi, alchymistovi,
který hledal elixír života.

z mandlí a z velvet falernum, citron.

Jinzu Gin

Sazerac

Yuzu Caipirinha

Yuzu, citronová štáva.

110,-

• Jinzu je mix klasického ginu, japonských

bylinek a saké. Jméno Jinzu získal
po japonské řece na ostrově Honšú. Ve vůni
ucítíte borovici a jalovec s limetkovou kůrou.

Monkey 47 Gin

140,-

• 47 ručně sbíraných bylin, extrémně jemná

voda, pramenící ve Schwarzwaldu, má ještě
další důležitou ingredienci – brusinky.
Obsahuje jak bylinky a koření z oblasti
Schwarzwaldu, ale i exotické bylinky
a koření z Indie.

Tranquebar Christmas Spiced Gin 70,• Holandský gin s pikantní příchutí jalovce,

kardamonu a skořice. Má svěží nádech
pomerančů a citrusů.

The Botanist Islay Dry Gin
• Neobvyklý gin z palírny whisky

pár kapek hořčidla, absinthová mlha.

Bacardi & Meloun

• Svěží bílé bacardi, francouzský

115,-

melounový likér, čerstvá citronová šťáva
a juice z mandarinky, maracuje a manga.

Bentianna Spritz

89,-

• Slovenský likér z medu a koření, prosecco,

soda, pomeranč.

soft

Limonáda Yuzu

65,-

juice, citronová šťava, soda.

95,-

70,-

• Produkován dle staré francouzské recep-

tury z dob koloniální minulosti. Obsahuje
směs čerstvých bylin jalovec a šafrán, které
doplňuje koriandr, pomerančová a citrónová
kůra, angelika, iris a fenykl. Vyrábí se tradiční
destilační metodou pot still.
Žádejte Šafránový Gimlet!

129,-

• Americká režná whisky, cukrový sirup,

• Pyré z asijského citrusu Yuzu, limetkový

Bruichladdich, která se nachází na ostrově
Islay ve Skotsku. Obsahuje nejméně
31 bylin, z nichž 22 roste přímo na ostrově,
včetně místního divokého jalovce.
Překvapivě květinový gin, s důraznějšími
tóny citrusů a jemného mentolu.

Saffron Gin

95,-

• Brazilská pálenka, pyré z asijského citrusu

Limonáda Litchi

65,-

Mexická limonáda

69,-

• Pyré z Liči, grepový a jablečný juice, soda.

• Skořicový sirup, jablečný a pomerančový

juice, skořicový cukr, med, soda.

Ultichá mate

49,-

• Tak trochu limonáda a nebo ledový čaj,

základem je čaj z cesmíny paraguajské,
s obsahem kofeinu. Podáván ve skle 0,33 l.

Espresso Tonic

• Čerstvé espresso servírováno na ledu

a zalité vychlazeným tonikem.

59,-

