
NABÍDKA KÁVY NESPRESSO

                                    

Ristretto              69 Kč

Espresso             69 Kč

Espresso lungo 69 Kč

Espresso Macchiato       79 Kč

Capuccino           79 Kč

Straight Over Ice - lungo s ledem 79 Kč

Latté Macchiatto             89 Kč

Straight Over Late             99 Kč

Affogato             99 Kč

Espresso tonic 119 Kč

Irská káva           129 Kč

UGO ŠŤÁVY

                                                                                                                                                             
UGO - ovocné a zeleninové
Ugovy šťávy a smoothies zůstávají  týdny plné vitamínů, 
minerálních látek a skvělé chuti. Jsou ošetřeny vysokým 
tlakem, a ne pasterací, která zabije důležité živiny a 
změní chuť.
Můžete si vybrat z těchto variant:
Zdravé tělo 0,3 l 109 Kč
1. na spravení: řepa, mrkev, celer, jablko
2. na imunitu: pomeranč, zázvor, citron, limeta
3. na vitalitu: grep, pomeranč, jablko

Štíhlá linie 0,3 l 109 Kč
4. na lehký den: ananas, mrkev, jablko
5. na hydrataci: okurka, limeta, jablko
6. na trávení: celer, jablko, okurka, pomeranč

Klidná mysl 0,3 l 119 Kč
7. na pohodu: banán, jahody, jablko
8. na všechno: borůvky, maliny, jahody, ananas, jablko
9. na rovnováhu: jahody, máta, limeta, jablko
10. na relaxaci. maliny, banán, borůvky, pomeranč, 
jablko

Aktivní den 0,3 l 119 Kč
11. na energii: kiwi, jahody, banán, pomeranč, jablko
12. na povzbuzení: mango, špenát, banán, pomeranč

Mladistvý vzhled 0,3 l 119 Kč
13. na pleť: mučenka, mango, banán, pomeranč, jablko
14. na krásu: avokádo, mango, spirulina, citron, jablko
15. na mládí: okurka, ananas, baby špenát, máta, 
jablko



NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

LIMONÁDY FRITZ (různé druhy) 0,33 l 89 Kč
Fritz-kola
První a nezaměnitelný produkt fritz-kola. Patří mezi koly 
s největším obsahem kofeinu na světě. Zásluhu na tom má 
nejen přírodní kofein, ale také pravé kolové ořechy. 
Fritz-kola, káva
Netradiční varianta fritz-koly s kávovým nádechem. Kromě 
kávy v chuti zaznamenáte také karamel a špetku vanilky.  
Fritz-limo, pomeranč
Pravá hamburská oranžáda. Na jejím složení s  koncentrací 
ovoce se podílí 10,5 % pomerančové šťávy, 1,5 % šťávy 
z mandarinek a 5 % citronové šťávy. bez umělých  barviv. 
Fritz-limo, citron
Velmi osvěžující nápoj, je nefiltrovaný, proto má přirozeně 
zakalený vzhled. Jeho fantastickou chuť tvoří přírodní 
ingredience v čele s citronovou šťávou a vysoký podíl ovoce. 
Fritz-spritz, rebarbora
Organickou limonádu tvoři 40 % rebarborové šťávy. Zaklá-
dá si na delikátním propojení zeleniny a ovocné svěžesti, 
kterou podkresluje příjemně jemná perlivost. 
Fritz-spritz, hrozny
50 % čerstvé hroznové šťávy a 50 % přírodní minerální vody. 
Tato organická hroznová limonáda nevyžaduje zbytečná 
dochucovadla a vždy poskytne sladko-kyselé osvěžení

THOMAS HENRY 0,2 l 89 Kč
Tonic s bezinkovou příchutí 
Thomas Henry - vás pokaždé dokonale osvěží. Typická 
hořkost kterou najdeme v Thomas Henry Toniku je 
nejdůležitější prvek pro extra svěží chuť. TH Tonik je 
intensivni a vyspělý v chuti díky extraktu z kůry chinovníku. 
Už po staletí se ví že bezinky mají lékařské účinky. 

THOMAS HENRY různé druhy 0,2 l 89 Kč

NÁPOJE SE ZNAČKOU KOFOLA, CRODINO

JUPÍK 0,33 l 49 Kč
Dle denní nabídky
Oblíbený dětský nápoj s 20 % ovocné složky a se stévií

TARGA FLORIO 0,25 l 89 Kč
Citron, červený grep, pomeranč
Limonáda na počest hrdinů sicilských závodů Targa Florio
Jsem šťáva sluncem a energií nabitých sicilských citrusů. 
Jsem nadšení a odhodlání těch, kteří se stali legendami 
jedinečných závodů.

ROYAL CROWN COLA 0,25 l 69 Kč
Poznejte americký jih skrze chuť pravé jižanské koly 
vyráběné podle tradiční receptury. Stejně jako kdysi, tak 
i teď je Royal Crown Cola slazena výhradně třtinovým 
cukrem, který jí dodává skutečně osvěžující a plnou chuť.

ARCTIC + ELEMENTS 0,75 l 99 Kč
Mandarinka, ananas, hruška, grep

CRODINO   0,1 l 79 Kč
Biondo, rosso
Nealko aperitiv od Campari. Jeho jedinečná chuť probouzí 
apetit.



MLADÝ KOKOS A KOMBUCHA

RYZE PŘÍRODNÍ MLADÝ KOKOS 149 Kč

V Indii říkají kokosové palmě „strom života“. Dobře ví proč. 
Voda z mladého kokosu obsahuje přírodní ionty, vitamíny a 
minerály prospěšné pro lidský organimus, nemá v sobě 
žádný tuk ani cholesterol. Díky tomu léčí, posiluje imunitu, 
omlazuje pleť, zpomaluje stárnutí a hlavně - skvěle chutná.
Kokos vám otevřeme čerstvý přímo před vašimi zraky ve 
Vital baru. Po vypití vody z kokosu doporučujeme vydlabat 
lžičkou také vnitřní dužinu neboli maso, tuto pochoutku 
ocení jako osvěžující a sytou svačinu děti i dospělí.

COCOMBUCHA limited spa edition 330 ml 179 Kč
Fermentovaná kokosová voda v limitované lázeňské edici. 
Naše Cocombucha LIMITED SPA EDITION vás zaručeně 
hydratuje a osvěží každou buňku vašeho těla, zatímco vašim 
chuťovým pohárkům nabídne unikátní zážitek.

KOMBUCHA – Jasmín 330 ml 159 Kč
Podmanivá chuť jasmínu doplněná lehkými tóny zeleného 
čaje s jemnou kyselinkou a trochou osvěžující svíravosti 
typické právě pro většinu kvalitních zelených čajů.

KOMBUCHA – Citronová tráva 330 ml 159 Kč
Jin a Jang. Dokonalá harmonie dvou zcela odlišných chutí. 
Svěží tóny citronové trávy snoubící se s hutnou a příjemně 
zemitou chutí černého čaje Pu-erh s medovými podtóny.

KOMBUCHA – Posvátná bazalka 330 ml 159 Kč
Bazalka posvátná neboli Tulsi, právoplatně přezdívaná 
„královna ajurvédských bylin“, je známá bylinka, jejíž 
blahodárné účinky využívali již naši předkové před mnoha 
tisíci lety. Ve spojení s osvěžující perlivou kombuchou 
vytváří neodolatelnou kombinaci, ve které se snoubí 
intenzivní bylinná až zemitá chuť s nádechem tajemna.

BEZVA LIMONÁDY A ČAJE

BEZVA LIMONÁDA 
s ledem, bez ledu 0,3 l 89 Kč

Příchutě dle denní nabídky:
 mango a maracuja
 červená řepa s pomerančem
 aloe vera a angrešt
 aloe vera a levandule
 ananas a kokos
 aronie a višeň
 brusinka
 grep a bezinka
 mailan
 pampeliška a lípa
 rakytník
 zázvor

ŠŤAVNATÝ ČAJ 0,3 l 89 Kč

Příchutě dle denní nabídky:
 mango a maracuja
 červená řepa s pomerančem
 aloe vera a angrešt
 aloe vera a levandule
 ananas a kokos
 aronie a višeň
 brusinka
 grep a bezinka
 mailan
 pampeliška a lípa
 rakytník
 zázvor



ČAJE

Všechny čaje jsou pro Vás připraveny ze sypaných 
špičkově vybíraných čajů.

ČAJ ALTHAUS – KONVIČKA  0,5 l 89 Kč
Čajové speciality z různých částí světa. Vynikající k odpo-
činku po masáži. Každý druh čaje reprezentuje své 
charakteristické vlastnosti, které se odvíjejí jak od oblasti 
pěstování, doby sklízení, stupně a jakosti čajového lístku, 
tak i od výsledné chuti a barvy nálevu.

ZELENÉ ČAJE       
Zelené čaje jsou díky jedinečným vlastnostem jedny z nej-
populárnějších čajů na světě. Skupina zelených čajů 
zahrnuje v kolekci ALTHAUS nejen odrůdy čistého 
zeleného čaje, ale i odrůdy slabě fermentovaného bílého 
čaje. ROYAL PAI MU TAN, JASMIN PEARLS BAI YIN 
A MILK OOLONG. Všechny tyto odrůdy pocházejí ze 
stejného druhu čajovníku, jen při zpracování se s nimi 
odlišně zachází. Bílý čaj je považován za jeden z nejlepších 
a nejrafinovanějších odrůd, vyrábí se výhradně z prvních 
jarních pupenů a mladých lístků. 

Zelené čaje:  Manon, Sencha Senpai,  Jasmine Ting Yuan                                                                                         

OVOCNÉ ČAJE
Ovocné čaje ALTHAUS jsou směsi pečlivě vybraných druhů 
ovoce, plodů, lístků a květů.   Ve svém složení neobsahují 
žádné čajové lístky a tím se odlišují od klasických tradičních 
ochucených čajů. Ovocné čaje althaus jsou zdravou 
alternativou ovocných šťáv, mají tonizující účinek a proto 
jsou populární hlavně v krajinách s chladným podnebím. 
Obsahují hodně vitamínů a minerálních látek, neobsahují 
kofein, mohou být podávány jako ledový čaj. Varianty 
ovocných čajů Althaus jsou natolik rozdílné, že si mezi nimi 
může každý vybrat podle své chuti. 

Ovocné čaje: Red Fruit Flash, Coco White

ČAJE

BYLINNÉ ČAJE 
Bylinné čaje mají dlouhou tradici. O těchto unikátních 
nápojích se dozvídáme ze starých spisů ve kterých lidi 
popisovali vlastnosti a způsoby použití léčivých rostlin. 
Například kniha ze starověké Číny ( KNIHA STROMŮ 
A TRAV) kterou napsal Shen Nong se objevila už před 2000 
lety. Velké dědictví od našich předků nám dává nové 
možnosti jak si pomocí bylinných nápojů udržet zdraví. 
Zdravý životní styl se stal módním trendem dnešní 
společnosti, proto i zdraví prospěšné nápoje na bázi 
přírodních rostlin jsou stále víc populárnější. 

Bylinné čaje: Ginger Breeze, Wellness Cup

ČERNÉ ČAJE
Jsou vyrobeny ze stejných čajových lístků jako čaj zelený, 
ale při zpracování se s nimi zachází odlišně. Tyto 
technologické postupy zpracování dávají černému čaji 
intenzivnější barvu a chuť. Různé odrůdy mají odlišné 
složení, které závisí od oblasti pěstování čajovníků a stupně 
fermentace. Výroba černého čaje už v dnešní době není 
omezená jen na Východní Asii. V průmyslovém měřítku se 
vyrábí ve více jak 30 krajinách světa. Na ostrovech 
Indonesie, v Africe a dokonce v Jižní Americe 

Černý čaj: Imperial Earl Grey

Dle denní nabídky     
 



PŘÍRODNÍ VODY

PERRIER  0,33 l 79 Kč
Jedinečná francouzská minerální voda 

EVIAN 0,33 l 89 Kč
Přírodní  minerální voda – perlivá, neperlivá
Každá kapka vody Evian začíná jako déšť, nebo sníh na 
neposkvrněných vrcholcích Alp a po filtraci trvající více 
než 15 let vyvěrá jako pramen Evian – Les Bains. 

KLÁŠTORNÁ KALCIA 0,5 l 69 Kč
Přírodní minerální voda jemně sycená

BELVOIR ORGANIC GINGER BEER  0,25 l 99 Kč
Zázvorová limonáda - připravuje se z čerstvého zázvoru a 
právě ten jí dává nezaměnitelnou jemně štiplavou chuť. 
Velké množství zázvoru se povaří, poté se smíchá s přírodní 
citrónovou šťávou a jemně perlivou vodou, v nápoji tak 
zůstává silná a zároveň osvěžující chuť.



ZMRZLINA

BEN&JERRY’S
Zmrzliny Ben & Jerry’s jsou bohaté na netradiční a vysoce 
kvalitní ingredience. Neodolatelné kombinace příchutí se 
navíc pyšní certifikací Fairtrade, Kosher, bezklecovými 
chovy vajíček a pořádnou dávkou smetany.

kelímek různé druhy 100 ml 99 Kč
kelímek různé druhy 500 ml 269 Kč

Nanuky 

Cookie Dough 80 ml 99 Kč
Salted Caramel Brownie 80 ml 99 Kč

CALIPPO SLUSH 200 ml 79 Kč
Ledová tříšť, různé příchutě dle denní nabídky.
Pomeranč, jahoda, cola, limetka, malina

nejoblíbenější
pro děti

GROM GELATO

GROM GELATO 460  ml 259 Kč
Nabízíme v příchutích:
GROM Cioccolato
Pravé italské čokoládové gelato. Ekvádorské kakao Arriba 
Moche je základ našeho čokoládového gelata.

GROM Crema Di Grom
Pravé italské krémové gelato. Nejoblíbenější varianta 
našeho gelata celosvětově a obsahuje bezlepkové sušenky 
Meliga.

GROM Sorbet Limone
Pravé italské citronové gelato. Citron odrůdy „Femminello 
Siracusano“ je známý svými aromatickými přednostmi.

GROM Pistacchio
Pravé italské pistáciové gelato. Pistácie odrůd Perfect Green 
a Mawardi ze středního východu a čerstvé mléko od 
italského dodavatele.

GROM Sorbet Lampone
Pravé italské malinové gelato. Ideální sorbet, pro ty, kteří 
milují maliny a hledají osvěžení. Obsahuje 50% ovoce a 0% 
tuku.

GROM Sorbet Fragola
Pravé italské jahodové gelato . Na naší farmě Mura Mura 
pěstujeme jahody deseti odrůd pro naše jahodové gelato.

GROM Sorbet Mango
Pravé italské mangové gelato. Mango, které používáme v 
našem gelatu pochází z Indie, kde je považováno za národní 
ovoce.

Kornout GROM FIOR DI PANNA 120 ml 99 Kč

Kornout GROM PISTACCIO 120 ml 99 Kč



COOKIES, PERNÍKY 

COOKIES MISTR VONKA 49 Kč

Domácí cookies z pekárny Mistra Vonky jsou vyrobeny 
z poctivého másla a voňavého koření, bez konzervantů, 
barviv a škodlivých éček.

Dle denní nabídky

PERNÍK 55 Kč

Domácí voňavé perníky od perníkářky Aleny Velčovské 
z Dobré.

POPS DOTS 
Je vždy dobrý nápad :-) 39 Kč
Pink Popdots
s karamelem
s lískovým oříškem

DONUT PREMIUM 
různé druhy 39 Kč

PANINI
 
                                    
Dle nabídky 1 ks 109 Kč

CHICKEN & BACON 
Grilovaná kuřecí prsa se sýrem gouda a slaninou

PRAGUE HAM & EMMENTAL 
Plátky prémiové šunky a sýru ementál

AMERICANA BEEF & CHEDDAR  
Mleté hovězí maso se sýrem cheddar a barbecue 
omáčkou

MOZZARELLA & TOMATO 
Plátky mozzarelly se šťavnatou rajčatovou salsou

PIZZATA SNACK - různé druhy 1 ks 109 Kč

Pizzata - salami
Pizzata - quattro formaggi
Pizzata - carbonara
Pizzata - capricciosa



LYOFILIZOVANÉ OVOCE 

VITACUP - mrazem sušené ovoce, které si zachová svůj 
vzhled, chuť i aroma  

Mix ovoce 35 g 119 Kč
Černý rybíz 45 g 119 Kč
Jahody plátky 25 g 109 Kč
Maliny celé 30 g 119 Kč
Višně celé 35 g 119 Kč
Broskve plátky 35 g 109 Kč
Ananas kousky 30 g 189 Kč
Banán plátky 45 g 139 Kč
Ostružiny 35 g 119 Kč
Mango plátky 30 g 119 Kč

Ovoce bez přidaného cukru a SO2

VITACUP - výborná náhrada čerstvého ovoce. Vhodná 
výživa pro sportovce nebo při pracovním vytížení 

Mango kostičky 150 g 139 Kč
Ananas kostičky 130 g 139 Kč
Cantaloupe kostičky 150 g 109 Kč
Zázvor kostičky 150 g 139 Kč
Meruňky celé 200 g 119 Kč

Ořechy

Lískové ořechy 150 g 159 Kč
Pistácie pražené 120 g 259 Kč
Pistácie loupané 150 g 259 Kč
Piniové ořechy 170 g 169 Kč
Mix ořechů 150 g 159 Kč
Pekanové ořechy 130 g 159 Kč
Makadamové ořechy 140 g 209 Kč
Mandle 170 g 139 Kč
Kešu 150 g 159 Kč
Vlašské ořechy 100 g 139 Kč

DORTY, RAW PESTA, TOASTY

Jsou vyrobené v nadstandardní kvalitě bez použití rostlin-
ných tuků, chemických konzervačních látek a práškových 
vycpávek. Vše je čistě přírodní a je zpracováváno ručně.

Nabídka dortů dle denní nabídky  89 Kč

PALAČINKA S NUTELLOU 89 Kč

Toasty

Vynikající mega toast s dvojitou vrstvou nejkvalitnější 
šunky, dvojitou vrstvou lahodné goudy a plátkem 
kvalitního másla

99 Kč
Příprava 10 - 15 minut



KARLOVSKÉ PIVO

Ochutnejte pivo z produkce Karlovského minipivovaru, 
který provozuje od roku 2014 nedaleký Penzion Pod 
Pralesem. Piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. 
 
MAZEL 10° světlý ležák (alk. 4 %) 0,5 l 99 Kč  
Mazel je pivo s menší sílou a chutnou hořkostí.

SKŘÍTEK 11° světlý ležák (alk. 4,4 %) 0,5 l 99 Kč  
Skřítek je pivo s učesanou chutí. Krásně voní po sladu 
a kvalitní chmel mu dodává správnou hořkost.

ŠIBAL 11° polotmavý ležák (alk. 4,4%) 0,5 l 99 Kč 
Šibal je pivo velice energické a hravé. Nejvíc překvapí jeho 
krásně hořká chuť.

DIBLÍK 12° světlý ležák (alk. 4,8 %) 0,5 l 99 Kč  
Diblík je pivo uctivé a vážené. Vyznačuje se svou plnou 
chutí a akurátní hořkostí.

ARANKA 12° tmavý ležák (alk. 4,8 %) 0,5 l 99 Kč   
Pražený slad dává pivu nezaměnitelnou chuť a krémovou 
pěnu.

PŠEŇULA 12° světlý ležák (alk. 4,8 %) 0,5 l 99 Kč  
Pšeňula je svrchně kvašené pšeničné pivo s výraznou 
ovocitou vůní a lehkým dozvukem chmele.

TÁTOŠ 13° světlý ležák (alk. 5,1 %) 0,5 l 99 Kč  
Tátoš je pivo silné a plné energie. Potěší Vás jeho výrazná 
chuť a příjemná hořkost.

prALEsník 14° svrchně kvašený, alk.5,3%  0,5 l 99 Kč  
Vyznačuje se svěžestí a silnou aromatickou chutí s dozvu-
kem ovocných anglických a amerických chmelů.

DRDLÍK 15° polotmavý speciál, alk. 5,5%  0,5 l 99 Kč  
Plné tělo je tajemné, voňavé a plné překvapení. Jeho 
kořeněná chuť a mazlivá hořkost je kouzelná.

 Piva dle denní nabídky

PIVO

HOEGAARDEN WITBIER 4,9 % 0,33 l 99 Kč
Velmi osvěžující pivo s jemnou hořkostí, rozeznatelnou 
chutí koriandru a náznakem pomeranče. 

PAULANER BEER  0,5 l 129 Kč
Kvasnicové, svrchně kvašené pšeničné pivo z Německa.

PAULANER     0,5 l  109 Kč
Německé nealkoholické pšeničné kvasnicové pivo 
s přírodním zákalem

KASTEEL BRUIN  11%   0,33 l 139 Kč
Jedno z nejsilnějších belgických piv, tzv. „ječné víno” má chuť 
sušeného ovoce, ve finále se chutí blíží Portskému vínu.

KASTEEL ROUGE 8%   0,33 l 139 Kč
Nejsilnější svrchně kvašené pivo na ovoci. Toto tmavé pivo 
kvasí a dozrává nejméně 6 měsíců na višních.

MONGOZO COCONUT  3,5% 0,33 l 139 Kč
Exotický pivní nápoj s příchutí kokosu a nasládlého 
dozrávání. Původní receptura pochází z Konga, kde toto 
pivo vařily výhradně ženy.

KRIEK 3,2%  0,25 l 139 Kč
Nejstarší druh piva vyráběný v Belgii. Bez chmelové chuti, 
zraje 3-18 měsíců.

PRAGER CIDER  0,33 l 99 Kč
Dle denní nabídky



VÍNO
 
                                    
MUŠKÁT MORAVSKÝ 2021  0,25 l 149 Kč
kabinetní víno suché 
Lehký a elegantní muškát s čerstvou barvou. Má příjemné 
nevtíravé aroma žlutého ovoce jako je mango a žlutý 
meloun zakončené tóny zralého pomela. V chuti je šťavnatý 
se suchým projevem. Je skutečně lehký a osvěžující i pro 
toho, kdo není vyloženě příznivcem klasických muškátů. 
Doporučujeme podávat lehce podchlazený na 7-9 °C. 

FAUSTINO VII BLANCO 0,187 l 119 Kč
Toto elegantní bílé víno ze Španělska se vyrábí z odrůdy 
Viura. Po ruční sklizni se hrozny rychle dostanou do 
vinařství. Zde se třídí a pečlivě drtí. Kvašení pak probíhá 
v nerezových tancích při kontrolovaných teplotách. 
Po kvašení následuje několikaměsíční zrání na jemných 
kvasnicích a nakonec se víno stáčí do lahví. VII Bianco Rioja 
z Bodegas Faustino v La Rioja má ve sklenici zářivou světle 
žlutou barvu. Vůně tohoto bílého vína z La Rioja zaujme 
tóny jasmínu, zimolezu, pomerančových květů a akácie. 
Právě jeho ovocný charakter činí toto víno tak výjimečným. 
V chuti začíná víno VII Bianco Rioja z Bodegas Faustino 
nádherně aromatické, ovocné a vyvážené. Na patře je 
textura tohoto lehkonohého bílého vína nádherně lehká. 
V závěru toto mladé víno z vinařské oblasti La Rioja potěší 
dobrou délkou. Opět se objevují tóny jablek a jasmínu 

FAUSTINO VII CRIANZA TINTO 0,187 l 119 Kč
Rioja, Španělsko, suché 
Základem vyváženého vína Faustino VII Tinto z La Rioja jsou 
hrozny odrůdy Tempranillo. Po ruční sklizni se hrozny 
okamžitě převezou do lisovny. Zde jsou roztříděny a pečlivě 
rozděleny. Následuje kvašení v nerezových tancích při 
kontrolovaných teplotách. 
Po kvašení následuje několikaměsíční zrání na jemných 
kvasnicích, než se víno nakonec stáhne. Víno Faustino VII 
Tinto z Bodegas Faustino v La Rioja má ve sklenici jasnou 
rubínově červenou barvu. Toto španělské víno zaujme svou 
elegantně suchou chutí. Bylo stáčeno do lahví s mimořádně 
nízkým obsahem zbytkového cukru. Jedná se o skutečné 
jakostní víno, které jasně vyniká nad jednoduššími 
vlastnostmi, a tak toto španělské víno přes veškerou svou 
suchost přirozeně okouzluje nejjemnější vyvážeností. Chuť 
nepotřebuje nutně cukr. Na jazyku se toto dobře vyvážené 
červené víno vyznačuje neuvěřitelně hutnou strukturou. 
Závěr tohoto mladého červeného vína z vinařské oblasti La 
Rioja, přesněji z Rioja DOCa, je podmanivý s krásnou 
dochutí.

VÍNO KADRNKA, rodinné vinařství z Březí
 
                                    
Rodinné vinařství se nachází v obci Březí u Mikulova v blíz-
kosti Pavlovských a Dunajovských vrchů. Jindřich Kadrnka 
se svou rodinou je již čtvrtou generací, která se vinohrad-
nictví věnuje a to s filozofií šetrnou k přírodě – s minimál-
ními chemickými zásahy a s šetrným přístupem ke keři, 
hroznu a vínu celkově v duchu integrované produkce.
Významný podíl ručních prací při sběru do beden a rozum-
né zatížení keře, s průměrným výnosem kolem dvou 
kilogramů hroznů na hlavu, dává vzniknout velmi kvalitní 
surovině a následně i vínu, které je vysoce ceněno mezi 
milovníky tohoto moku. 

Nabídka rozlévaných vín:

RYZLINK VLAŠSKÝ, Ořechová hora 2020 – suché, chuť 
ovocitá, se slanou dochutí v závěru se pak rozvinou mladé 
vlašské ořechy. 0,1 l 119 Kč
 
CHARDONNAY, Liščí vrch 2020 – polosuché, mísí se 
tóny ananasu, manga či přezrálých banánů, chuť je velmi 
bohatá medová a v závěru se šťavnatou kyselinou.

0,1 l 99 Kč
 
PÁLAVA, Ořechová hora 2021 – polosuché, vůně po 
kvetoucích růžích a fialkách s tóny mandarinek a 
pomerančů, dále v závěru marmeládová chuť s příjemnou 
kyselinou v dochuti.

0,1 l 99 Kč

HIBERNAL, Liščí vrch 2021 – pozdní sběr, polosuché
s tóny zralého žlutého ovoce. pochízí z vinic ve stáří 15 - 
30 let

0,1 l 99 Kč

RYZLINK RÝNSKÝ, Jindřich IV, 2020 – s vůní grepů, 
meruňky, medového propolisu a rozinek.

0,1 l 119 Kč



VÍNO HORT

Dobšický vinař Jiří Hort vyrábí vína mnoha tváří. Vyzkoušel 
si řadu netradičních přístupů, takže jeho současné portfolio 
nabízí některá vína, která vybočují ze standardu. 

Rozlévaná vína Hort

MERLOT ROSE 2018, pozdní sběr 0,1 l 79 Kč
Barva vína je světle růžová. Voní příjemně nasládle po 
čerstvých ostružinách. Již od prvního doušku poznáte plné, 
odrůdově výrazné se zvláštně kompotovou chutí a nevšední 
dochutí přezrálých malin.

PINOT NOIR 2018, pozdní sběr rosé 0,1 l 89 Kč
Růžová barva vína hraje rovněž odstíny meruňkové. 
Ve vůni najdete čerstvé lesní jahody, které také kouzelně 
přecházejí do chuti. Víno je harmonické s vyrovnanou 
dochutí jahod a medu. 

SAUVIGNON 2012, pozdní sběr  0,1 l  79 Kč
Víno má žlutavé odlesky, ve vůni je příjemný výraz 
čerstvých broskví a jeho chuť je velmi jemná s kompotovou 
strukturou angreštu.   

VIOGNIER 2015, bílé víno suché 0,1 l 79 Kč
Víno má světle žlutavou barvu. Ve vůni jsou květinové tóny. 
V chuti je lehké, příjemně pitelné s vyzrálostí žlutého ovoce.

FRANCESCA 2018, rosé 0,1 l 89 Kč
Vůně vína se pozvolna uvolňuje v tóninách čerstvých třešní, 
víno je lehké s příjemnou kyselinou.

VÍNO MARKUZZI, šumivá vína a nealko víno 
 
                                    
Italská vína z italských vinařství od Dolomit po Sicílii

RUSTICO PROSECCO BRUT 0,375 l 429 Kč

RUSTICO PROSECCO 0,75 l 890Kč

RUSTICO PROSECCO rozlévané 0,1 l 159 Kč

RUSTICO PROSECCO BRUT 1,5 l  1490 Kč
 
CAMPO LAVEI VALPOLICELLA rozlévané 

0,1 l 159 Kč

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG LISINI, 
Toscana 0,75 1990 Kč 

TAITTINGER BRUT RÉSERVE 0,375l 999 Kč
Šampaňské Taittinger Brut Réserve má složení 60% Pinot 
Noir a 40% Chardonnay. Víno žluto-zlaté barvy s velice 
jemným a intenzivním perlením. Oblast Champagne, země: 
Francie

TAITTINGER ROSÉ PRESTIGE 0,375l 1.299 Kč
Nádherné šampaňské svěží a jiskrné lehce třešňové barvy. 
Má krásnou a vyrovnanou strukturu vůní květin, ostružin a 
malin. Oblast Champagne, země: Francie

NEALKO ŠUMIVÉ VÍNO RICHARD JUHLIN 
0,2 l 249 Kč

Richard Juhlin Blanc de Blancs je elegantní a svěží Chardon-
nay s dobrou kyselinou, harmonickou svěžestí a tóny zele-
ných jablek. Je vyrobeno šetrnou metodou reverzní osmózy, 
která zachovává aroma a charakter vinných hroznů. 

NEALKO ŠUMIVÉ VÍNO RICHARD JUHLIN ROSE 
0,75 l 799 Kč

Richard Juhlin Rosé je vyrobeno kupáží odrůd Chardonnay 
a Pinot noir. Má ovocný, svěží charakter, vyznačuje se vůní 
letního červeného ovoce, citrusů a zelených jablek. Stějně 
jako Blanc de Blanc je vyrobeno šetrnou metodou reverzní 
osmózy, která uchovává aroma i charakter vinných hroznů.



VÝBĚROVÉ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE - GIN

G'VINE GIN  0,04 l 259 Kč
Vyrábí se ve francouzském Cognacu a pochází ze 
společnosti Eurowinegate. Zásadně se liší od tradičních 
londýnských dry ginů jalovcového základu a vytváří tak 
novou "GINE-ERACE". Ta kombinuje styl a komplexnost 
ultra-prémiového ginu. Svým všestranným použitím ho 
vyzdvihuje na stupeň nejvyšší světové třídy. Spojením staré 
metody destilace a máčení spolu s přídavkem vzácného 
zeleného vinného květu, zakládá G'vine nový exkluzivní 
standard v elegantní super prémiové kategorii lihovin. 
V roce 2007 získal v San Francisku stříbrnou medaili. 

GIN  TANQUERAY 0,04 l 229 Kč
je čtyřikrát destilovaný gin obohacený o tóny čtyř různých 
bylin a koření, mezi které patří jalovec, koriandr, andělika 
a lékořice. Vyvážená a jemná chuť vzniká pečlivou výrobou 
v měděném destilačním zařízení. Gin obsahuje okolo 47 % 
alkoholu a lze ho pít samotný. Skvěle se však hodí do 
míchaných nápojů. Výroba Tanqueray Ginu sahá až do 
roku 1830, kdy Charles Tanqueray založil The Bloonsbury 
Distillery v Londýně. Charles Tanqueray experimentoval 
s výrobou ginu, až vznikl výsledný gin, který si svou chuť 
zachoval dodnes. Postupně se firma začala díky oblíbenosti 
svých výrobků rozvíjet, vyráběla různé druhy ochucených 
ginů. Od roku 1948 se Tanqueray Gin stačí do typických 
láhví s rodinnou pečetí. Největší rozvoj společnosti přišel 
v padesátých a šedesátých letech, když se gin dostal na 
americký trh. 

GIN MARE 0,04  229 Kč
Vyrábí v malém rybářském městečku na pobřeží Dorada ve 
Španělsku. K jeho výrobě se používají byliny, které najdeme 
ve středozemní oblasti. Po boku tradičních bylin jako 
jalovec, horká pomerančová kůra, sevillská pomerančová 
kůra, citrónová kůra, kardamon a koriandr se používají ne 
tak typické arbequinské olivy, bazalka, rozmarýn a tymián. 
Všechny tyto byliny, kromě citrusů, se macerují 24 hodin v 
neutrálním obilném alkoholu a pak se opět individuálně 
destilují. Citrusové se macerují 300 dní před destilací. 
Teprve až potom se všechny suroviny namíchají do láhve.

Výběrový likér

GODET PEARADISE  0,04 259 Kč
Výjimečný likér vyráběný podle tajné rodinné receptury. 
Tento šperk mezi likéry vzniká spojením pečivě vybíraných 
zralých hrušek a tajné směsi bylin s jemně vyzrálým 
koňakem. Pro Godet Pearadise je příznačná nádherná plná 
vůně a podmanivá chuť hrušek.

VÝBĚROVÉ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE - RUMY

GOSLING'S FAMILY RESERVE 0,04 l 359 Kč
pochází ze stejné směsi Bermudského rumu jako je u 
klasického Gosling's dark seal rumu. V dubových sudech leží 
ale mnohem déle. Každá láhev má voskovou pečeť na hrdle a 
individuální číslo. 

JERON QUORHUM QRM 23 Y.O. 0,04 359 Kč
Z Dominikánské republiky. Barva je díky dlouhému stárnutí 
tmavě jantarová, vůně je intenzívní s nádechem dřeva a 
citrusových plodů, chuť je jemná, medová a karame-lová, 
vyvážená, s dlouhou dochutí.

RUM MILLONARIO XO RESERVA 0,04 349 Kč
Super prémiový rum ze severního Peru. Je destilován ze 
třtinové melasy, zraje v sudech z bílých dubů, které 
obsahovaly Bourbon, a v solera systému, ve kterém zrálo 
sherry. Tato směs obsahuje rumy staré až 20 let. Má tmavě 
jantarovou barvu a delikátně jemnou chuť, ve které jsou cítit 
náznaky medu a zralého tropického ovoce. Je lahodně 
sladký a voní po skořici a hřebíčku.

ABUELO RUM 12 Y.O. 0,04 299 Kč
Rum destilovaný z ušlechtilé panenské třtiny zrající v sudech 
z bílého dubu. Tradiční produkt je vyráběn zkušeností rodiny 
Varela. Jeho jemnost a komplexnost dávají zadostiučinění 
i náročným znalcům s vytříbenou chutí.         

CUBANEY ELIXIR DEL CARIBRE 0,04  259 Kč
12 YO
Jeden z nejznámějších rumů z Dominikánské republiky. 
Dvanáct let zraje v dubových sudech, následně je přidáno 
malé množství šťávy z hroznů odrůdy Pedro Ximenez 
a výsledný elixír tak získává mimořádnou chuť a poskytuje 
jedinečný chuťový zážitek. Je dokonale vyvážený a jemný.                    

RUM DIPLOMATICO RESERVA 0,04 259 Kč
EXCLUSIVA
Venezuelský tmavě zlatý rum vynikající kvality. Zraje v prů-
měru dvanáct let v sudech po bourbonu. Diplomático 
reserva je perfektně vyvážený, lahodný a jemný nápoj,  
sladký, s ovocnou chutí, což je charakteristické pro všechny 
rumy Diplomático, avšak obsahuje ještě vyšší koncentraci 
a intenzivnější chuť. 

PYRATXO 40% 0,04  259 Kč
Blend rumů a přírodních ingrediencí z různých oblastí po 
celém světě. Finální míchání probíhá v Guyaně. Každá láhev 
je navíc certifikovaná číslem a s vlastním podpisem. Vůně 
pomeranče a dubového sudu. Chuť je sladká  s výraznými 
tony pomeranče, vanilky třtinového cukru. Dlouhý závěr, 
sladce pomerančový s exotickým kořením.

PAMPERO ANIVERSARIO 40% 0,04  229 Kč
je směsí rumu původem z Venezuely, které zrají 4-6 let. Díky 
kombinaci vysokých venezuelských teplot a vlhkosti rychleji 
vyzrává a chuť je pak silná. 



VÝBĚROVÉ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

METAXA PRIVATE RESERVE 0,04 299 Kč
Její stáří se pohybuje mezi 20 - 30 lety. Jedinečná chuť 
spočívá v destilaci tří druhů vinných hroznů, zrání v prys-
kyřičných sudech a smíchání s archivními ročníky 
muškátových vín. Výsledkem jedinečného spojení je temně 
medová barva, sladce kořeněná chuť a ovocné aroma 
a skvěle zaoblená plná chuť. 

VODKA DOUBLE CROSS 0,04 299 Kč
Luxusní vodka pocházející ze Slovenska, ze Staré Ľubovne. 
Pro vodku poněkud netradiční země původu. Ještě netradič-
nější je její design, ale především prvotřídní kvalita. Voda 
použitá při výrobě Double Cross Vodky pochází z úpatí 
Vysokých Tater, používají se pouze čisté přírodní suroviny 
a finální kvalitu a jemnost zajišťuje sedminásobná destilace.

BABIČKA VODKA 0,04 259 Kč
Nejprodávanější česká vodka v zahraničí v segmentu 
Superprémium, mnohokrát oceněná medailemi na 
světových soutěžích. Jedinečná Babička vzniká destilací 
směsi dříve třikrát destilované kukuřice a dvakrát 
destilovaného pelyňku (se špetkou anýzu a fenyklu). Čistou 
chuť dolaďuje filtrovaná přírodní pramenitá voda s vysokým 
podílem vápníku a hořčíku. 

BRANDY YSABEL REGINA0,04 0,04 259 Kč
Brandy se připravuje ze směsi 90 % španělské brandy Gran 
Solera Reserva od společnosti Ximenez Spinola 
a 10 % koňaku V.S.O.P. Zraje v sudech po sherry Pedro 
Ximénez a před stáčením do lahví se filtruje přes dřevěné 
uhlí, je sladká s tóny másla a vanilky.

PATRON CITRONGE POMERANČOVÝ 
LIKÉR LTR 40% 0,04 359 Kč
Vynikající pomerančový likér destilovaný v Mexiku, prvo-
třídní přírodní produkt s nádhernou vůni a jemně nasládlou 
chutí po čerstvě vymačkaných pomerančích. 

VÝBĚROVÉ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE ŽUFÁNEK

SLIVOVICA ŽUFÁNEK 0,04  179 Kč
Díky dlouhodobému zrání v dubovém sudu získala ke svým 
jedinečným vlastnostem i specifický koňakový tón. Takto 
stařená slivovice bývá často označována jako "zlatá" a před-
stavuje zlatý hřeb každého výrobce slivovice. Dubový sud 
předá svým vypálením do slivovice vanilkové a dřevité tóny, 
ale naoplátku si vezme svoji daň v podobě nemalého dílu 
odpařené slivovice. Každé šarže slivovice z dubového sudu je 
pouhých 200 litrů. Veškeré použité ovoce na výrobu pochází 
z vlastních sadů. Alk 50 % objemu.

HRUŠKOVICA ŽUFÁNEK 0,04  179 Kč
Zraje v sudu z francouzského bílého dubu společně se 
sušenými hruškami. Ty stojí za výslednou barvou, delikátní 
sladkostí a úžasnou vůní. Na výrobu jednoho litru hruško-
vice bylo použito téměř 13 kilogramů hrušek a do následné 
macerace bylo použito několik dalších kilogramů sušených 
hrušek. Alk 45 % objemu.

OMG ŽUFÁNEK 0,04 179 Kč
Rukodělný gin vyrobený průtahovou destilací 16 jedineč-
ných bylin a koření. Najdete mezi nimi tradiční koření 
jakým je jalovec, koriandr, puškvorec, andělika ale 
i netradiční v podobě grains of paradise, brusinek či 
lipového květu. Alk 45 % objemu.

OŘECHOVKA ŽUFÁNEK 0,04 179 Kč
Nápoj se získává vyluhováním nezralých plodů ořešáku 
vlašského s přísadou devíti koření a bylin ve velejemném 
lihu. Přírodní hořkost dolaďuje velmi jemné doslazení, 
takže zráním získává likér vyváženou chuť s kořenito-
ořechovým nádechem. Alk 35 % objemu.

 BOROVIČKA ŽUFÁNEK 0,04 179 Kč
Láskyplný průtahový destilát z plodů modrého a červeného 
jalovce. Charakteristické vlastnosti dodávají nápoji 
osvěžující účinky a podporují dobré trávení. Alk 45 % 
objemu.



COCKTAIL MENU

Skvělé cocktaily pro Wellness Horal vytvořil a namíchal 
bartender Tomáš Petr z Baru 1931 ve Zlíně.

KIWI TEASE nealko         129 Kč
Složení: Kiwi sirup, limetová šťáva, tonic, soda, limetka
Chuť: hořko sladký s kiwi příchutí

ORIENTAL CHARISMA nealko   129 Kč
Crodino, limetkový cordial, perlivá voda, kumquat + 
máta
Chuť: hořko sladký  

RELAX DAYS nealko      129 Kč
Ginger Ale (zázvorová limonáda), grenadina, limetkový 
cordial, koktejlová třešeň
Chuť: sladký

JÁVSKÝ SEN                                       169 Kč 
Beefeater Pink, Belvoir rose a bezinková limonáda 
organic, jahody
Chuť: sladký

BLOODY ORCHIDE                                           169 Kč
Beefeater Bloody orange, bezinková limonáda organic, 
pomeranč
Chuť: sladko - hořký

TIKI MASSAGE                                    169 Kč
Havana Especiale Rum, mandlový sirup, pomerančový 
likér, limetková šťáva, ananasový džus, ananas + máta
Chuť: rumový sladký

HORALSKÝ PENICILÍN        169 Kč
Chivas Regal 12yo whisky, Laphroaig whisky, med, 
čerstvý zázvor, citronová šťáva, ginger beer, zázvor
Chuť: pikantní, nakouřený, zázvorový

PU-ERH WITH KICK                     169 Kč
Beefeater Gin, černý čaj Pu-Erh, ostružinový likér, 
vanilkový sirup, citronová šťáva, citron + máta
Chuť: svěží + čajový

HIGH SOCIETY 169 Kč
Beefeater Gin, Campari, broskvový likér, grepový džus, 
grep + třešeň
Chuť: hořko sladký s broskvemi

BALI                                      169 Kč
Absolut vodka, malinové pyré, Creme de Mure, limetka, 
ginger beer, malina
Chuť: sladký + malinový + zázvor

MEXICAN ESSENCE                                         169 Kč
Tequila Olmeca Altos reposado, marakujové pyré, 
vanilkový sirup, limetová šťáva, jablečný džus, limetka
Chuť: exotický + sladký

ITALIAN MASSEUR   289 Kč
(dvojitá porce alkoholu) Gin, Campari, Martini Roso, 
pomeranč
Chuť: hořký + silný, pořádně vás zmasíruje

COCKTAIL MENU


