
INDUSTRIAL BAR & GALLERY



ČEPOVANÉ PIVO DLE DENNÍ NABÍDKY 

PIVO / BEER   

WEIHENSTEPHANER PŠENIČNÉ 12°  
Zlaté pšeničné pivo s krásnou hustou pěnou voní po hřebíčku a banánech. Má
plné tělo a jemnou kvasnicovou chuť. Je uvařeno podle několik století staré
tradice z pivovaru Weihenstephan u Mnichova. V roce 2016 pivo získalo zlatou
medaili na World Beer Cup. 

0,5 l / 44,-

DESPERADOS TEQUILA BEER 5,9% 
Desperados je první originální pivo s příchutí tequily, které kdy bylo vyrobeno. 

0,33 l / 48,-

CANNABIS BEER   8 % 
Pivo, které je ochuceno výtažkem švýcarského přírodního konopí, a k jehož
výrobě se používá voda z artézského vrtu. Je jemně hořké, osvěžující, s
nezaměnitelnou chutí a vůní po konopí. 

0,33 l / 69,-

WEIHENSTEPHANER NEALKO PŠENIČNÉ 
Toto nealkoholické pivo chutná tak, jak má kvasnicový ležák chutnat. Je živé,
svěží a plné s nádechem hřebíčku a medu a jemnou kvasnicovou chutí.
Unikátní pšeničné pivo je vyrobeno metodou svrchního kvašení. Až po
dokončení procesu zrání se alkohol opatrně odstraní. 

0,5 l / 44,-

ZÁVIŠ 12°  0,5 l / 36,-

CIDER   

MAGNETIC APPLE original, višeň, premium ... 
Cider Magnetic Apple je 100% český. Znamená to, že všechna jablka, která  se
zpracovávají, pocházejí od českých sadařů, zejména z regionu středních Čech 

0,33 l / 54,-

MAGNERS IRISH CIDER ORIGINAL 
Magners Original je přirodní, jemně perlivý a chutný jablečný nápoj z Irska. 

0,33 l / 54,-

VÍNO / WINE   

SUDOVÉ VÍNO ZE ŽAROŠIC odrůda dle nabídky  
Vinařství Žarošice se nachází v hezkém prostředí malebné vesničky Žarošice na
jižní Moravě. Malé vinařství obdělává necelé 2 ha vinic ve viniční trati Nové
Hory. Všechny vinice leží na úpatí Ždánického lesa, s krásnou jižní dispozicí. 

 

0,2 l / 34,-

POZDNÍ SBĚRY

BÍLÉ: Ryzling Rýnský (suché), Hibernal (polosuché),
Sauvignon (polosuché), Tramín (polosladké) 
ČERVENÉ: Zweigeltrebe (suché), Dornfelder (suché) 

0,75 l / 225,-

NEALKO / NON-ALCOHOLIC   

TOČENÁ LIMONÁDA  
dle denní nabídky 

TOMA NATURA neperlivá, jemně perlivá 

MINERÁLNÍ VODA KORUNNÍ perlivá 

VINCENTKA 

TROPICANA Premiové džusy  

orange, apple, mango, multifruit, pineapple,

grep, banana 

PEPSI, PEPSI BEZ KALORIÍ 
MIRINDA, 7UP 
EVERVESS TONIC, EVERVESS GINGER ALE 

HOŠTĚTÍNSKÝ BIO MOŠT  jablko, zelená

energie, zázvor, rakytník ... 

 

0,3 l 

0,5 l 

0,3 l 

0,33 l 

0,33 l 

0,25 l 

 

 

0,25 l 

0,25 l 

0,25 l 

0,25 l 

 
18,- 
28,- 
20.- 
24,- 
34,- 
34,- 

 
 

34,- 
34,- 
34.- 
40,- 

 

TEPLÉ / HOT   

ESPRESSO KAFE PRESTIGE 
CAPPUCCINO 
ČAJ HERBAL SELECTION 

english breakfast, earl  grey, sencha green,

wild raspberry, wild cherry, fruit selection,

black currant-lemon, fresh peppermint, african

rooibos, herbal section, ginger-elderflower 

GROG 
SVAŘENÉ VÍNO 
MED  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 l 

0,2 l 

 
30,- 
39,- 
30,- 

 
 
 
 

40,- 
40,- 

5,- 

Zrnková káva Prestige je novou kávovou směsí značky Sarito. Jedná se o

kvalitní druh kávy s vyváženým poměrem kávových zrn – dvou odrůd Arabiky

(Arabika Ethiopia Djimma a Arabika Brazílie Santos) a čtyř odrůd Robusty (z

Indie, Afriky, Indonésie a Vietnamu). Aroma kávy Sarito Prestige je čokoládové

a mandlovo-oříškové. Díky Arabice je chuť kávy výraznější, aromatičtější a

jemně nasládlá. Robusta dává kávě silné zemité tělo, krémovost a kofein. Ve

finále je káva vyvážené chuti, dokonale krémová a bez kyselosti. 

NEALKO / NON-ALCOHOLIC   PIVO / BEER   

   LAHVOVÉ PIVO   

NEALKO 0,5 l / 30,-

ČEPOVANÝ CIDER DLE DENNÍ NABÍDKY 

Ultichá Mate 
mate, meloun, mix 

Fritz-Kola 
mate, kola, kaffe, rebarbora, mischmasch,  

meloun, stévia 

 

0,33 l 

 

0,33 l 

 
44,- 

 
44,- 

   HAMBURSKÉ A BERLÍNSKÉ LIMONÁDY



   RUM

Pro rum neexistuje jednotná definice výroby a druhu. Například v Kolumbii je stanoven obsah alkoholu na 50% obj., v Chile a Venezuele

pouze 40%. Mexiko požaduje, aby rum zrál v sudu minimálně 8 měsíců, zato v Dominikánské republice, Panamě a Venezuele požadují 2

roky. Pojmenování a dělení rumů se líší téměr stát od státu. Argentina definuje rum jako bílý, zlatý, lehký a extra lehký, zatímco USA zná

rum, rumový likér a ovocný rum. V Česku známe dělení na bílý a tmavý rum. Nejlépe se ovšem dá rum dělit podle jazyka, kterým se v

dané oblasti výroby hovoří. Španělsky mluvící národy vyrábějí světlé rumy s čistou chutí (Kuba, Puerto Rico, Kolumbie, Venezuela).

Anglicky hovořícím oblastem je tradiční rum tmavý, jenž má plnější chuť a aroma melasy (Bermudy, Belize, Saint Kitts, Jamajka). Naproti

tomu bývalé kolonie Francie vyrábějí rum z cukrového sirupu. Tento rum má silnější příchuť cukrové třtiny a patří mezi více ceněné

(Haiti, Guadeloupe, Marie-Galante, Martinik). Vedle toho vznikají speciální druhy rumu jako brazilská Cachaca, panamský Seco,

indonézský Arak, nebo mexické napodobeniny rumu a rumové likéry. Zde by se dal zařadit i český tuzemák. 

CANEY 5Y ORO LIGERO  38% 
"Oro Ligero" znamená světle zlatá, což správně vystihuje zlatou barvu rumu,
který zraje pět let ve starých dubových sudech. Nedotčeným skladováním
dostane jemnou chuť. Pro náročné fajnšmekry je výborný samotný.  

 

0,04 l / 55,-

CUBANACAN ELIXIR ORANGERIE 10Y  30% 
Jemný, harmonický a medově sladký rum, vytvořený léty zrání, postupem
solera a macerováním vybraných karibských pomerančů. Aromatický buket
získaný z dubu a pomerančové kůry z něj činí elixír oblíbený v ostrovním
Karibiku. Je lahodný a jemný na patře. V ústech vyniká přetrvávající ovocná
sladkost, která se stává lahodnou. 

0,04 l / 65,-

LEGENDARIO ELIXIR 7Y  34% 
Rum s bohatou, jemnou a sladkou chutí. Celkový charakter výjimečné
lahodného kubánského rumu udávají nasládlé rozinky, které jsou v destilátu
macerovány po dobu jednoho měsíce. 

0,04 l / 65,-

CUBA   

VENEZUELA   

DIPLOMATICO MANTUANO  8Y  40% 
Mimořádně vyvážený rum s komplexním chuťovým profilem, který se
vyznačuje tóny sušeného ovoce, dřeva a vanilky. Jde o výjimečnou směs
lehkých a těžkých rumů až 8 let starých, které zrály v sudech po bourbonu a
sladové whisky. 

 

0,04 l / 70,-

DIPLOMATICO PLANAS  47% 
Dle venezuelských zákonů nesmí být rum mladší dvou let, nicméně Planas zrál
celých šest let v malých dubových sudech. Poté je filtrován přes uhlí, aby se
odstranily všechny barvy. Výsledkem je unikátní bílý rum rafinované chuti. Tóny
kokosu a kávy si vás získají. 

0,04 l / 85,-

DIPLOMATICO RESERVA EXCLUSIVA 12Y 40% 
Diplomatico Reserva exclusiva je blendem rumů vyrobených výhradně na
kotlíkových destilačních zařízeních a zrajících v průměru 12 let. Je sladký, s
ovocnou chutí, což je charakteristické pro všechny rumy Diplomatico, avšak
obsahuje ještě vyšší koncentraci a intenzivnější chuť. Jedná se o výjimečný rum
určený k pomalému upíjení, který se stal hitem pro všechny milovníky rumů. 

0,04 l / 95,-

BARBADOS   

MALIBU 21% 
Tradičně destilovaný karibský bílý rum s třtinovým cukrem a kokosem. Tato
směs zaručuje jeho nenapodobitelnout chuť. 

 

0,04 l / 45,-

PLANTATION GRANDE RESERVA  40% 
Velice jemný, lehký na pití, s příjemným, sladkým závěrem. Chuť je plná, s tóny
tropického ovoce. Zajímavá je „cesta“ tohoto rumu. Začíná skladováním ve
starých sudech po bourbonu na ostrově Barbados, následně se rum přesune
do Francie, regionu Cognac, kde již namíchaný zraje další rok v sudech po
cognacu Pierre Ferrand XO Grande Champagne. 

0,04 l / 65,-

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA   
 

KAKADU ELIXIR DE BANANA  30% 
Vyráběn ze směsi 3 až 5 letých rumů, přezrálých banánů z lokálních plantáží a
karamelu. 

 

0,04 l / 55,-

CAPITAN BUCANERO ELIXIR 7Y  34% 
Elegantní a medově sametová dlouhá chuť se snoubí s hedvábnou konzistencí. 

0,04 l / 55,-

BRUGAL CARTA DORADA 8Y   37.5% 
Má tmavě jantarovou barvu a vanilkovou vůni. Chuť je hladká a vyzrálá, ve vůni
pražený kokos, tropické ovoce, karamel a náznak dubu. Tento rum je hodnocen jako
jeden z nejlepších ve stáří 8 let. 

0,04 l / 60,-

TABÚ  “PREMIUM AUTENTICO”  40% 
Ron Tabú Premium má jemné, mírně nasládlé aroma s tóny ovoce a jemným
dotekem rozinek. Chuť je plná, ovocné tóny se mísí s náznaky dubu. Závěr je
mírně suchý, hřejivý. Nejlépe si ho vychutnáte samotný s kouskem čokolády.
Velmi elegantní rum. 

0,04 l / 75,-

MATUSALEM GRAN RESERVA 15Y  40% 
Tento rum vyráběný metodou solera, někdy nazývaný také koňak mezi rumy, je
tím nejlepším výběrem pro ty, kteří hledají výjimečnou kvalitu a vynikající chuť.
Komplexní, se sametovou jemností a výraznou vůní a chutí. 

0,04 l / 80,-



ARCANE EXTRA AROMA 12Y  40% 
Zlatý rum, sladší a zároveň svěží chutě. Vůně květinová s tóny banánů v
čokoládě. Chuť lehce kořeněná, medová, s tóny sušených banánů. Závěr
příjemně hřejivý. 

 

0,04 l / 95,-

   MAURICIUS   

CORTEZ SPICED  35% 
Vynikající panamský rum s jemnou příchutí, pečlivě stařený s přidáním
exotického koření. Výsledkem je perfektní rovnováha mezi klasickým rumovým
aroma a komplexem chutí a vůní skořice, muškátového oříšku a vanilky. 

 

0,04 l / 50,-

   PANAMA   

ABUELO 5Y  40% 
Ve vůni má kouřový nádech a karamel. Jemná chuť s lehkou známkou dřeva a
uleželého rumu. Zrající v sudech z bílého dubu.  

0,04 l / 55,-

ABUELO 7Y  40% 
Komplexní aroma,  dřevitá vůně, sušené ovoce jako datle a rozinky. Velmi
jemná chuť, rovnováha mezi dřevitou, kouřovou a ovocnou chutí.  

0,04 l / 75,-

PYRAT XO RESERVE  40% 
Jemná směs vybraných karibských rumů, které zrály po 15 let ve fancouzských
limuzínských a amerických dubových sudech. Ručně vyrobená láhev je
designována podle starých láhví z 18. století na počest pirátů a na každé je
obrázek Hoti - patrona a ochránce věštců a barmanů. 

 

0,04 l / 85,-

   ANGUILA   

FLOR DE CAŇA EXTRA DRY 4Y  40% 
Jediný zrající bílý rum na trhu. 

 

0,04 l / 50,-

   NIKARAGUA   

FLOR DE CAŇA 7Y  40% 
Tento drahokam z Nicaragui je unikátní pomalým procesem zrání. Destilovaný
je z melasy a právě pomalé a chladné zrání má za následek dokonalé propojení
všech chuťových složek. S vůní cukrové třtiny, pomerančů a vanilky. 

0,04 l / 70,-

DON PAPA  7Y  40% 
Kvalitní filipínský rum z cukrové třtiny, která rostla na vulkanické půdě v
nejúrodnější oblasti Filipín, oblasti Negros Occidental. Zraje 7 let v dubových
sudech v předhůří hor Kanlaon. Jantarová barva, aroma lehké a ovocné, které
pokračuje jemnou a lahodnou chutí. Rum Don Papa má dlouhý závěr a nabízí
bohatou paletu chutí jako je vanilka, med a kandované ovoce. V překladu
znamená "Don Papa" pantáta. 

 

0,04 l / 95,-

   FILIPÍNY   

EL DORADO 12Y  40% 
Rum lehkého typu, jehož hlavní předností je perfektní chuťová vyváženost.
Základ tvoří směs dokonale vyzrálých rumů až 18 let starých. Má svěží nasládlé
aroma připomínající vůni banánu, karamelu, mandlí, smaženého tropického
ovoce a citrusových plodů. 

 

0,04 l / 95,-

   GYUANA   
SAILOR JERRY  40% 
Unikátnost rumu Sailor Jerry spočívá zejména v přidávání koření jako je zázvor,
skořice, hřebíček, vanilka a infuze přírodní limety. 

 

0,04 l / 55,-

   USA - PANENSKÉ OSTROVY   

HEMINGWAY 12Y  40% 
Rumy Hamingway se destilují pod dohledem starého mistra palírníka, exilového
kubánce žijícího v Kolumbii. Rodinná palírna Zona Franca Barranquilla
Columbia v Kolumbii se zabývá destilací rumů karibského typu již přes sto let. 

 

0,04 l / 75,-

   KOLUMBIE   

DICTADOR "100 MONTHS"   AMBER  40% 
100 měsíců vyzrálý rum. Svěží a velmi chutný. Po kontinuální destilaci a stárnutí
v dubových sudech po bourbonu získá svou ohromující přirozenou barvu a
plné tělo. 

0,04 l / 80,-

LA HECHICERA  40% 
Jemný vyzrálý rum z oblasti jižní Kolumbie. Jedná se o směs rumů dvanácti až
jednadvacetiletých, která zraje v sudech z bílého amerického dubu. Očekávejte
hluboký dřevitý rum s tóny typickými pro Karibik, následně v ústech ucítíte
výrazné tóny tabáku a pražené kávy. Tradiční lahev s originální kolumbijskou
pečetí přitahuje zvědavé pohledy a samotný obsah je odborníky označován
jako "tekuté zlato". 

0,04 l / 110,-

MEKHONG  35% 
Někdo myslí, že je to rum,někdo se přiklání k whisky. Chuťově je rozhodně blíž
k rumu. Jeden z nejznámějších thajských destilátů. 

 

0,04 l / 50,-

   THAJSKO

   RUM   



   RUM

REBELLION SPICED  37,5% 
Obzvláště jemný blend autentických karibských rumů, který svou chutí vychází
z tradice klasických rumů. Rebellion Spiced perfektně uspokojuje současnou
poptávku po plnější chuti rumů. Při výrobě se používá pravé, celé koření, na
rozdíl od běžné praxe užívání esencí. 

 

0,04 l / 55,-

KRAKEN BLACK SPICED  40% 
Kraken Black Spiced Rum je kávově hnědý, chuť připomíná melasu, exotické
koření, karamel, čokoládu s trochou vanilky, na závěr přichází náznak skořice a
zázvoru zvolna do popředí. 

0,04 l / 65,-

TRINIDAD A TOBAGO   

VENEZUELA   

ULTIMATUM  "INFINITUM" 12Y  40% 
Výjimečný rum, který je směsí rumů z různých destilérií, stařených v dubových
sudech min. 12let. 

 

0,04 l / 85,-

JAMAJKA   

CPT. MORGAN SPICED  35% 
Svou charakteristickou chuť a jantarovou barvu získává při zrání v pálených
sudech z bílého amerického dubu. 

 

0,04 l / 55,-

BLACK JAMAICA  38% 
Jamaica Black Rum je jedním z nejlepších rumů na Jamajce. Jemné kořeněné
tóny jsou charakteristické. Velmi tmavý styl rumu.  

0,04 l / 65,-

MEXIKO   

MOCAMBO 10Y  40% 
Tropické teplé klima spolu s vlhkostí z Karibiku a Mexického zálivu jsou
důležitými faktory při jeho výrobě, a proto je oblast Cordoba uznávána jako
kolébka vysoce kvalitního rumu. 

 

0,04 l / 85,-

BRAZÍLIE   

CACHACA VELHO BARREIRO 39% 
Cachaca Velho Barreiro je brazilský národní alkoholický nápoj připomínající
rum. 

 

0,04 l / 55,-

ANGLIE   

LAMB´S “NAVY”  40% 
Všude tam, kde oceňují originalitu a jedinečnost, stojí jako jeden z mála:
poctivý, bez nesmyslných a zbytečných příměsí a náhražek, jako naprostý
zázrak ve sklenici. Jde ve své podstatě o nápoj se skutečně britským
charakterem. 

 

0,04 l / 55,-

ČESKO   

TUZEMSKÝ (LIQVÉRE)  37,5% 
Poctivý, ručně vyráběný tuzemák z jižních Čech, vyrobený z přírodních složek,
bez chemických přísad a barviv. Při jeho výrobě byl použit extrakt vanilky z
Jamajky a kvalitní obilný líh. Má jemnou, plnou chuť. 

 

0,04 l / 35,-

   MARTINIK   

   VODKA

RUSSIAN STANDARD  40% 
Nádherně jemný destilát s čistou chutí, která zachovává charakteristickou
„chlebovou“ chuť tradiční ruské vodky. 

 

0,04 l / 50,-

MANGOUSTANS CAFE  42% 
Mangoustans má lehkou a svěží chuť s nádechem kávových tónů. 

 

0,04 l / 65,-

STOLICHNAYA  40% 0,04 l / 45,-

   GIN

GREENALL'S  GIN  40% 
Greenall's  gin je vyráběn podle originálního receptu již od roku 1761. Součástí
receptury je vedle nejkvalitnějšího obilného lihu a nezbytného jalovce také
tajná směs bylin a citrónová kůra, která dodává nápoji lehkou a svěží chuť.  

 

0,04 l / 55,-

HENDRICK'S GIN  41,4% 
Hendrick's je malosériově vyráběným ginem, destilovaným ve skotské
přímořské vesnici Girvan. Označován jako nejlepší gin na světě. 

0,04 l / 85,-



ABSINTH BITTER 55% 
Jedinečný absinth, s jemnou a bohatou chutí s maximálním obsahem
nedestilované směsi léčivých bylin. 
Thujon max. 35 mg / kg 

 

0,04 l / 55,-

ABSINTH BITTER EXTRA ANISE 55% 
"Jemnější Bitter"  Zvýšený obsah anýzu dodává více sladkosti a vyrovná hořkost
danou vyšším obsahem pelyňku pravého. 
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 60,-

   ABSINTH   

Absinth je bylinný destilát s vysokým obsahem alkoholu. Jeho základní surovinou je (svatá) trojice bylin  -  pelyněk pravý

(Artemisia absinthium), anýz (Pimpinella anisum) a fenykl obecný (Foeniculum vulgare). Výroba absinthu spočíva v maceraci

bylin v alkoholu, který je následně destilován. Výsledkem této destilace je čirý alkoholický nápoj absinth, který je označován

jako blanche, z francouzštiny bílý, nebo čírý. Pro dosažení zelené barvy se v destilátu dále máčí pelyněk římský, yzop

lékářský, melissa a jiné. Finalní zelený absint se označuje jako verte, tzn. "zelený". 

Thujon  je éterický olej - terpen blízký mentolu, který je znám hlavně díky svým posilňujícím vlastnostem. V

koncentrovaném, chemicky nedotčeném stavu je to bezbarvá kapalina s mentolovou vůní. Ve významném množství je

obsažen i v pelyňku pravém. Jeho množství je u žaludečních a hořkých likérů v České republice limitován na 35mg/kg 

Fenchon je stejně jako thujon řazen mezi terpeny a má i podobné účinky. Obsah fenchonu není legislativně regulován. 

Likérka Domašov. Ruční výroba nejkvalitnějších alkoholických nápojů ze 100% přírodních surovin a neupravené kojenecké

vody z podzemního pramene. Díky moderní technologii je možné odstranit z macerátu kousky bylin bez destruktivní metody

destilace. "Existuje jenom jedna firma, která pokračuje ve výrobě Martina Šebora. Existuje jenom jedna firma, která ví, jak

vyrábět nejkvalitnější absinth nejlepším způsobem." 

ABSINTH REALITY 60% 
Láhev obsahuje tři stonky bylin, které jsou sklízeny v době, kdy je jejich chuť a
obsah látek na vrcholu.  
Thujon max. 26 mg / kg 

0,04 l / 60,-

ABSINTH KYLE 55% 
Destilovaný absinth typu blanche ( elixír ). První ze 4 složek je vlastní pelyněk
pravý (Artemisia absinthium) pěstovaný na horské zahrádce v Jeseníkách.
Každá rostlina je individuálně ručně sklizena na vrcholu svého kvetení. Dále
jsou použita semena k podtrhnutí a zpříjemnění absinthové hořkosti: anýz,
fenykl a koriandr. Finální složkou je neupravená horská pramenitá voda.
Doporučené servírování je s přídáním ledově vychlazené vody v poměru kolem
1:5 dle vlastní chuti. 
Thujon max. 3 mg / kg - Fenchon max. 377 mg / kg 

0,04 l / 65,-

ABSINTH LA DORA 55% 
La Dora Absinthe Verte je vytvořen další macerací destilovaného absintu v
kolekci různých bylin a vytváří tak vydatný a tučný chuťový profil, plný bylinných
esencí. 
Thujon max. 3 mg / kg - Fenchon max. 377 mg / kg 

0,04 l / 75,-

ABSINTH KYLE CANNABIS 55% 
Konopí obsahuje více než 100 známých kanabinoidů, které interagují s
endokanabinoidním systémem, není to "One Pony Circus" s hlavním lákadlem
THC. Všechny ostatní kanabinoidy působí také na naše tělo. Kyle Absinthe je
naplněn čerstvě řezaným květem certifikovaného THC-free kmen Cannabis
Sativa Alkohol pohlcuje a odstraňuje obsah rostlinných buněk včetně trichomů
produkujících kanabinoidy a udržuje je v roztoku pro vaši spotřebu. Každá
láhev byla uložena po dobu jednoho roku se svým vlastním kanabisem, byla
odstraněna a absinth byl filtrován a nová čerstvá řezaná květina byla umístěna
zpět do lahve, což dělá z této dávky dvojitou maceraci s mnohem silnější
konopnou chutí a kanabinoidním obsahem. Kyle Cannabis Absinthe, proč
kouřit, když ji můžete vypít? Je použit pouze  velejemný lih, neupravená voda z
horské pramene a bylinny, které si likérka sama pěstuje.  
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 100,-

VIRGIN VERTE  65% 
Jednoho dne při procházce našimi bylinnými zahradami vznikla myšlenka: co
když budeme používat pouze čerstvé bylinky, než ztratí svou vitalitu během
sexuální reprodukce, pro fázi barvení Verte Absinthe? Bylinky stále žijí, ikdyž
jsou přidávány do alkoholu, aby se macerovali, a stále obsahují  svou podstatu
života. Protože jsou stále mládé, jsou nejsilnější jaké kdy budou. Po nějakém
experimentu se narodil Bairnsfather Virgin Verte: první verte absinthe využívá
živé virginální byliny: sklízené před sexuální reprodukcí. 
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 100,-

BAIRNSFATHER DISTILLERY 



BESTIE 60% 
Prémiový absinth, obsahující maximální povolené množství halucinogenní
látky. 
Thujon max. 35 mg / kg 

 

0,04 l / 60,-

ABSINTH HILL'S PREMIUM 70% 
Výborný absinth,  chuť výrazně bylinná, nahořklá a osvěžující s citronovými tóny
v pozadí. 
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 70,-

EUPHORIA BLACK ABSINTH  70% 
Prémiový absinth, obsahující maximální povolené množství halucinogenní látky
Thujon max. 35 mg / kg 

 

0,04 l / 70,-

EUPHORIA ORIGINAL ABSINTH 70% 
Krásně nasládle aromatický absinth, v chuti kořenitý a má silný podíl anýzu, to
vše podpořeno mnoha dalšími bylinami. 
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 70,-

EUPHORIA CANNABIS ABSINTH 70% 
Velmi chuťově výrazný se zřetelným aroma právě po konopí. Každá láhev
obsahuje semínka konopí.  
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 70,-

EUPHORIA 80 ABSINTH 80%  
První a zatím jediný český absinth s nejvyšším možným obsahem alkoholu
80%. Je krásně a nasládle aromatický, v chuti kořenitý a má silný podíl anýzu
(blížící se chuti lékořici), to vše podpořeno mnoha dalšími bylinami. 
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 80,-
ABSINTHE ST. ANTOINE 70% 
"Tradiční francouský švihák." Velmi ceněný 100% přírodní absinth od Žufánka. 
Thujon max. 10 mg / kg 

0,04 l / 90,-

   PÁLENKA-HOŘKÁ-LIKÉR-BYLINNÁ

PEPRMINT (LIQVÉRE)  20% 
Poctivá, ručně vyráběná peprmintová z jižních Čech, vyrobená z přírodních
složek, bez chemických přísad a barviv. Při její výrobě byl použit kvalitní vinný
destilát a extrakt z máty peprné. 

 

0,04 l / 35,-TATRATEA 52% 
První originální nápoj na čajovém základě na Slovensku. 

 

0,04 l / 55,-

SLIVOVICE  40% 
Klasický destilát ze švestek, který se na Valašsku pálí od poloviny 18. století.  

0,04 l / 55,-

HUSTOPEČSKÁ MANDLOVICE  38% 
Jedinečnost a originalita Hustopečské mandlovice je pevně spjata s
hustopečskými mandloňovými sady - středoevropským unikátem. 

0,04 l / 55,-

JÄGERMEISTER  35% 
Šestapadesát ingrediencí (vzácné a exotické byliny, dřevo, koření, plody,
semena a kořeny) dodává tomuto alkoholickému nápoji z německého
Wolfenbüttelu jedinečnou a charakteristickou chuť Jägermeisteru. 

0,04 l / 55,-

KONTUŠOVKA  (ŽUFÁNEK)  40% 
Původní polský recept z roku 1901 složený z anýzu, fenyklu, koriandru a kmínu.
Dále je tato směsice týdny macerována v destilátu z tříleté medoviny a poté
uložena do sklepa k dozrání. Svoji ohromnou popularitu zažívala během první
republiky, kdy byla součástí každé hospody a patřila mezi nejčastěji
konzumované alkoholy vůbec! Jedna zmínka ve Švejkovi jí pak zajistila
nesmrtelnost. 

0,04 l / 55,-

OŘECHOVKA (ŽUFÁNEK) 35% 
Vyrábí se dlouhou macerací nezralých ořechů v neutrálním destilátu společně s
devíti bylinami a kořením. Do lahví se stáčí po dvouletém zrání. 

0,04 l / 50,-

VIŠŇOVKA (ŽUFÁNEK)  20% 
Macerace višní společně s kořením probíhá tři měsíce a do lahví se výsledný
likér dostává až po dalším roce zrání. 

0,04 l / 35,-

VANILKA (BAIRNSFATHER) 19% 
Jediný vanilkový likér vyráběný z přírodní vanilky v Evropě.Vanilka se vyrábí ze
speciální odrůdy vanilky, který kvete pouze jediný den v roce - pokud se
nepodaří vanilku v tento den opýlit, květ umírá. 

0,04 l / 35,-

FERNET  40% 
Čtrnáct vybraných bylin z celého světa a další absolutně přírodní suroviny,
tajná receptura. 

0,04 l / 35,-

BECHEROVKA  38% 
Vynikající, tradiční a vysoce kvalitní alkoholický nápoj. 

0,04 l / 35,-

BOROVIČKA KONIFERUM  37,5% 
Koniferum se odlišuje od klasické řady boroviček svou netradiční limetkovou
chutí, která dodává produktu lahodnou svěží chuť a vůni. 

0,04 l / 35,-

MEDOVINA  (VČELCO) 13% 
Je vyráběná podle tradičního receptu fermentací kvalitního květového medu.
Příjemná lahodná chuť s vábivými medovými tóny je dosažená unikátním
technologických postupem. 

0,04 l / 35,-

ABSINTH BEETLE 70% 
Výborná směs bylinných výtažků dělá z tohoto absinthu  skutečný unikát.
Každá láhev obsahuje strašilku, jejíž magický tvar podtrhuje tajuplnost
produktu. Milovníci hořkého macerovaného absinthu bez přítomnosti chemie si
rádi pochutnají na hořkosti tohoto mystického nápoje. 
Thujon max. 35 mg / kg 

0,04 l / 130,-



WHISKY   

JAMESON 40% 
Jameson má velmi lehké a příjemné aroma, s trochou vody se uvolňuje vůně
medové plástve a sluncem rozpáleného dřeva. 

 

0,04 l / 55,-

TULLAMORE  DEW  40% 
Třikrát destilovaná irská whiskey se vyznačuje svou velmi jemnou a příjemnou
sladovitostí. Oslní nejen svou zlatavě jantarovou barvou, ale i tóny jemně
kořeněné směsi, citrusu a vanilky. 

0,04 l / 55,-

JACK DANIEL'S  40% 
Jack Daniel's se  vyrábí z vody, kukuřice, žita a ječmenného sladu. Jako jediná na
světě se ale pak nechává prokapávat přes více než třímetrovou vrstvu uhlí z
javoru cukrodárného, který dodává tomuto nápoji charakteristickou chuť a
vůni. Poté je whiskey stáčena do vypalovaných sudů z amerického bílého dubu
a je uložena ke zrání. 

 

0,04 l / 60,-

JACK DANIEL'S HONEY  35% 
Jack Daniel´s Honey je složený z Tennessee whiskey Jack Daniel´s a medu
prvotřídní kvality pocházejícího rovněž z amerického Tennessee. Vyváženě
nasládlá medová chuť je doprovázena tóny skořice a zakončena ořechem. 

0,04 l / 60,-

CUTTY SARK  40% 
Cutty Sark je jednou z nejkvalitnějších míchaných whisky na světě, je vyráběna z
těch nejlepších skotských ingrediencí. Tvoří ji směs asi dvaceti prémiových
single malt whisky a nejlepších obilných whisky. 

0,04 l / 55,-

GLENFIDDICH SINGLE MALT 12Y  40% 
Skotská whisky z údolní oblasti kolem řeky Spey. Karamelová máslová
sladovost. Zralá ovocná, nakonec jemná. Dokončení je karamelově suché. 

0,04 l / 85,-

LAPHROAIG SINGLE MALT 10Y  40% 
Skotská whisky s typickou chutí výrazné, kouřové, slané rašeliny s mořskými
řasami z Islay, v závěru jemně sladká. Při výrobě whisky Laphroaig se ječmenný
slad suší nad hořící rašelinou. Kouř z této rašeliny, která se nachází jen na
ostrově Islay, dodává této whisky její výjimečnou bohatou chuť. 

0,04 l / 90,-

CABRITO BLANCO  40% 
Cabrito Blanco je prémiová tequila vyrobená ze 100% agáve. Vyrábí se v
Arandas, stát Mexiko. V tomto kvalitním nápoji je přítomna známá nasládlá
chuť, ve které lze odhalit přítomnost heřmánku a karamelu. 

 

0,04 l / 65,-

CABRITO REPOSADO  40% 
Cabrito Reposado je po destilaci uložena do dubových sudů k šestiměsíčnímu
odpočinku, během kterého získá svou zlatavou barvu a jemnou chuť. 

0,04 l / 65,-

AGWA 30% 
Likér vyrobený z bolívijské koky, amazónské guarany a čínského kořene
Ženšen. Pro Agwu je charakteristická nevšední chuť s pozoruhodným efektem
způsobeným alkaloidy v listech koky. Agwa je prémiový likér s výraznou a
skvělou chutí lístků koky. Lístky koky jsou za ozbrojeného doprovodu
eskortovány z Bolívie do výrobního závodu v Amsterdamu, kde se dále ručně
zpracovávají a destilují. Pití Agwa v kombinaci s citrónem funguje stejně jako
žvýkání lístků koky s citrónem, což je běžnou praxí Jihoameričanů pro udržen
bdělosti. 

0,04 l / 75,-

MEZCAL GUSANO ROJO 38% 
,,Para todo mal mezcal, para todo bien tambien."  ,,Na všechno špatné mezcal,
na všechno dobré taky." 

0,04 l / 65,-

AGÁVE-KOKA    GIN TONIC 
Greenall's  gin, Tonic 

 

69,-

CUBA LIBRE 
Flor de Caña 4y, Pepsi 

69,-

BAVORÁK 
Fernet, Tonic 

69,-

ŠROUBOVÁK 
Stolichnaya vodka, Pomerančový/Grepový džus 

69,-

MOSCOW MULE 
Russian Standard, Ginger beer 

69,-

BRAMBŮRKY  
PISTÁCIE 
KŘUPKY 
KŮROVKY  

mandle solené, mandle pražené, kešu 

ARAŠÍDY 

 

80g 

60g 

70g 

50g 

 

70g 

 
30,- 
38,- 
25,- 
38,- 

 
28,- 

DRINKY   

CHUŤOVKY / APPETIZERS   



   NĚCO NA ZUB

HERMELÍN ČESNEKOVÝ SPECIÁL  (7) 
Olej, cibule, česnek, pepř, tymián. 

NAKLÁDANÉ SÝRY / 79,-   

HERMELÍN EXTRA HOT  (7) 
Olej, cibule, Harissa, chilli papričky čerstvé (Habanero, Takonatsume), paprika
červená mletá. 

HERMELÍN BRUSINKY A SUŠENÁ RAJČATA  (6,7,8) 
Olej, cibule, česnek, brusinky, sušená rajčata, tymián, pepř, sojová omáčka,
chilli omáčka. 

HERMELÍN STŘEDOMOŘSKÝ  (7) 
Olej, cibule, česnek, olivy, rozmarýn, pepř, chilli papričky čerstvé. 

TVARŮŽKY  (7) 
Olej, cibule, bobkový list, nové koření, pepř, mletá sladká paprika, chilli
papričky, petržel. nať. 

KAVAK  (7) 
Sýr balkánského typu, olej, cibule, kapie, chilli červené, pepř, nové koření,
petrželka. 

NAKLÁDANÉ TOFU (6) 79,- 
Olej, černé olivy, žlutá cibule, červená cibule, česnek, chilli papričky, bobkový
list, kapary, ocet, nové koření, sladká mletá paprika, pepř, sůl. 

KUŘE A SLANINA   (1, 3, 10) 
Výtečné spojení kuřecího masa a jemně restované slaniny. 

TOASTY / 79,-   

ŠUNKA A SÝR   (1, 3, 7, 10) 
Lahodná šunka a výběrový sýr na pomazánce, v originálním světlém a tmavém
chlebu. 

TUŇÁK A VEJCE   (1, 3, 4) 
Chutná kombinace tuňáka s vejci, na petrželovém dresinku. 

ŠUNKA A SÝR    (1, 7, 9) 
Panini s výběrovou uzenou šunkou a sýrem ementálského typu. 

PANINI / 79,-

KUŘE SE SÝREM A RAJČATY    (1, 3, 7, 10) 
Panini s pečenými kuřecím prsy, rajčaty, sýrem madeland a pikantní
pomazánkou. 

CHORIZO A SÝR   (1, 7) 
Panini s chorizem a sýrem ementálského typu s rajčatovou omáčkou. 

QUATTRO FORMAGGI    (1, 3, 7, 10) 
Panini se čtyřmi druhy sýra a smetanovou omáčkou). 

TUŇÁK S KUKUŘICÍ   (1, 4) 
Panini s tuňákem, kukuřicí, rajčatovou omáčkou a jarní cibulkou. 

ŠPENÁT TOFU VEGAN (1,6) - 590G 
Drcená rajčata, tofu, špenát, kukuřice, cibule, ajurvédská kořenící směs,
balsamico, oregano, bazalka. 

PIZZA 30CM / 125,-

ŘEPOVÁ VEGAN (1,6) - 590G 
Červená řepa, cizrna, soja, křen, zeleninová směs, ajurvédská kořenící směs,
balsamico, oregano, bazalka. 

SPECIÁL (1, 3, 7) - 550G 
Salza, eidam, mozzarella, uzený sýr, niva, olivy, kukuřice, šunkový salám,
paprikový salám, anglická slanina, pirátská klobása, bazalka, oregano. 

SÝROVÁ (1, 3, 7) - 450G 
Salza, eidam, mozzarella, cheddar, uzený sýr, niva, balkánský sýr, bazalka,
oregano. 

PIKANT (1, 3, 7) - 470G 
Salza, eidam, mozzarella, cibule, olivy, feferonky, jalapeño, anglická slanina,
bazalka, oregano, chilli. 

TVARŮŽKOVÁ PIKANT (1, 7) - 450G 
Tvarůžky, cibule, kmín, chilli, zakysaná smetana, feferonky,  jalapeño. 

VEGAN KIMČI (6)  69,-  
Fermentovaná zelenina - pekingské zelí, mrkev, voda, jarní cibulka, česnek,
zázvor, chilli, sojová omáčka, rýžová mouka, sůl. 

JINÉ   

UTOPENEC 59,-  
pitná voda, ocet, sůl, cukr, směs koření, cibule, okurka, paprika, feferony. 

Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.



BELGICKÁ PIVA   

RODENBACH GRAND CRU - 6.0% 
Rodenbach Grand Cru je jemnější verze stylu „Flanders Red Brown Ale“. To
proto, že zralé pivo tráví v sudech mnohem delší dobu. Toto „Grand Cru“ je
složeno z jedné třetiny mladého piva a dvou třetin starého piva, které dva roky
zrálo v dubovém sudu. Výsledkem je komplexní nápoj s hebkou dubovou
přítomností a podmanivými vinnými estery. Pod hustou krajkovou pěnou se
nacházejí hnědé odlesky barvy burgundského vína, dřevitá vůně se stopou
černých černí a chuť s výraznými tóny kyseliny, zmírněná lehkou sladkostí.
Rodenbach je prostě speciální pivo pro spřízněné duše, jehož zvláštní chuť
vyžaduje zvláštní pochopení. Jakmile tohle pivo jednou ochutnáte, občas se
vám po jeho sladko-kyselé chuti s podmanivou stopou starého dubového dřeva
opravdu hodně zasteskne. 

0,33 l / 89,-

LA CHOUFFE HOUBLON  - 9.0% 
Silné pivo stylu IPA. Chuť se vyznačuje jemnou ovocností s nádechem
grapefruitu a díky použití tří druhů chmele také výraznou chmelovou hořkostí.
Houblon je lahodné pivo s úžasně dynamickou chutí, vysokou pěnou a skvělým
řízem (dokvašuje v lahvi). 

0,33 l / 89,-

MORT SUBITE OUDE KRIEK  - 4.5% 
Lahodně suchý lambic. Žádnou přehnaně ovocnou sladkost zde ale nečekejte,
tohle je totiž lambic jako z učebnice. Kyselé, strohé a velice suché pivo
vytvořené za pomoci nejen ječného a pšeničného sladu, ale také chmelu.
Pokud se zde odehrává něco podobného třešním, tak potom je potřeba vzít do
úvahy, že Lambic je lambic (to je víceméně dané). A tenhle je krásně suchý,
příjemně kyselý a navíc zralý a vyspělý ("oude"), možná nic pro romantické
povahy, ale je to tak zvláštní a přitom tak dobré! 

0,33 l / 99,-

TROUBADOUR MAGMA - 9.0% 
Troubadour Magma je jantarově zbarvené pivo s hořkostí amerického IPA, ale
vyvážené s ovocností belgického Triple. Vychutnejte si výbuch ovocných vůní z
chmelení za studena. Triple IPA s českým hořkým chmelem a  chmelem
Simcoe.  

0,33 l / 79,-

DE RANKE - XX BITTER - 6.0% 
Světlé středně silné pivo s pořádně hořkou chutí, která nabízí mírně sladu a
spoustu chmele, což vytváří zajímavou chuťovou kombinaci. Xx Bitter je pivo s
mimořádnou chuťovou dynamikou, ovšem díky enormně hořké chuti vhodné
spíše pro otrlejší pivaře. 

 

0,33 l / 79,-

ST FEUILLIEN BLONDE - 7.5% 
Toto pivo má hlubokou zlatou barvu. Je velmi parfemované s nezaměnitelným
náznakem aromatického chmele a ovocnou (citrusovou) notou z koření
používané ve výrobě. Tělo má intenzivní, ale výraznou hořkost a silnou
sladovou chuť, která je potěšením pro patro. 

0,33 l / 79,-

KWAK - PAUWEL KWAK - 8.4% 
Pivo Pauwel Kwak vaří pivovar Boostels v jižních Flandrech v Belgii. Jiskřivá
jantarová barva, hustá pěna a silné tělo dělají z tohoto piva krásný chuťový
zážitek. 

0,33 l / 79,-

SAISON DUPONT - 6.5% 
Vynikající, svrchně kvašené pivo refermentované v lahvi. Tahle úžasná belgická
klasika nabízí lahodně hořkou, silnou chmelovou chuť se sladově kvasnicovým
doprovodem. Někdo jiný by toto pivo popsal možná ještě líp, třeba takto: chuť
tohoto skvělého piva je jako nůše plná chmele, precizně vyvážená jemnou
sladově-kvasnicovou stopou. Není divu, že se na trhu udrželo od samého
začátku - toto pivo bylo poprvé uvařeno již v roce 1844. 

 

0,33 l / 79,-

DUVEL - 8.5% 
Duvel je mohutně pěnivé, hořké a řízné pivo. Vynikající chuť získává nejen díky
špičkovým kvasinkám, které Albert Moortgat přivezl v roce 1918 ze Skotska a
jejichž výjimečný kmen je v pivovaru pěstován z původního zdroje dodnes, ale
také díky druhému dokvašení v lahvi. Málokdo by řekl, že tak velký pivovar,
jakým Duvel-Moortgat je, je ochotný vyrobit takto výjimečné pivo. Duvel je
vskutku ďábelské pivo plné kontrastů a překvapivých objevů. Fenomenálně
hořká chmelová chuť je vyladěna tóny citrusů a kvasnic. 

0,33 l / 79,-

DUCHESSE DE BOURGOGNE - 6.5% 
Již 500 let se vaří toto vlámské pivo tradičním způsobem s dozráváním v
dřevěných sudech. Nalezneme v něm stopy čokoládovo-smetanové chuti se
suchým doznívám s kyselostí granátového jablka připomínající víno. Duchesse
de Bourgogne je pivo s dvojí fermentací. Po hlavním kvašení a ležení zraje ještě
několik měsíců v dubových sudech. Třísloviny obsažené v dubovém dřevě
dodávají tomuto pivu typický ovocný charakter. Pivo se vaří z pečených sladů a
z chmele s nízkou hořkostí. Chuť je plná, svěží a sladká. 

0,33 l / 79,-

KASTEEL ROUGE - 8.0% 
Jedná se o jedno z nejsilnějších svrchně kvašených ovocných piv. Jeho základ
tvoří tmavé pivo Kasteel Bruin, které přidáním višňového extraktu a likéru
získává působivou temně červenou barvu a jedinečnou chuť. Jemně narůžovělá
pěna po nalití dlouho drží, pod ní se rozvine úžasná vůně zralých višní.  

0,25 l / 79,-

BACCHUS FRAMBOISE - 5.0% 
Nádherné tmavě červené pivo pravého vlámského stylu, s bohatou minulostí,
vařené dle středověkého receptu. Pro získání charakteristické chuti zraje určitý
čas na malinách v dubových sudech. 

0,375 l / 99,-



VELBLOUD 12° (AMERICAN PALE ALE) 
Velbloud je velmi světlé svrchně kvašené pivo vyznačující se lehkostí a skvělou pitelností. O aroma se starají
americké chmelové odrůdy dodávající vůni citrusů a tropického ovoce. Lehké tělo přechází ve středně hořký
příjemný závěr. 

American Pale Ale (APA)- Pivní styl, jehož domovinou je severní Amerika. V posledních letech se stále více
prosazuje v Evropě a vlastně po celém světě. APA bývá nejčastěji přibližně stejné stupňovitosti jako tuzemské
ležáky, jimž může být chuťově zajímavou alternativou. Na rozdíl od ležáků, které jsou zakvášeny kvasinkami
spodního kvašení, je APA zástupcem široké rodiny svrchně kvašených piv. Bývá také chmelen zejména americkými
aromatickými chmely, které pivo obohacují množstvím variací vůní ovocných, pryskyřičných či bylinných. 

HELLES BELLS 12° (MÜNCHENER HELLES) 
Helles Bells je náš kooperační počin, pivo vzniklé spoluprací Schrott Brewing Company a Kočovného pivovaru
Albert. Jde o lehký světlý ležák nižší hořkosti a středního řízu, což pivu dodává výtečnou pitelnost a můžete tak u něj
vydržet celý večer. Aroma německých chmelů je příjemně decentní, lehké sladové tělo odeznívá k jemné hořkosti. 

Münchener Helles (MH) - Bavorský pivní styl, jehož počátky spadají ke konci 19. století. Vznikl jako určitá reakce
na expandující český ležák a brzy dosáhl velké obliby. MH se vyznačuje velice světlou barvou, lehčí až střední
sladovostí, středním řízem a hořkostí o poznání nižší, než ležák plzeňského typu.K výrobě se používají světlé slady,
německé chmelové odrůdy a kvasinky spodního kvašení. V současnosti je to jedno z nejrozšířenějších piv v
Bavorsku. 

KALAHARI 14° (AMERICAN INDIA PALE ALE) 
Kalahari je polotmavé pivo s červeným nádechem. Ve vůni dominují citrusy a tropické ovoce za doprovodu
borovicových tónů, svěží aroma prostupuje chutí středně sladového těla k výraznějšímu hořkému odplynutí. 

American India Pale Ale (AIPA) - Tento relativně mladý pivní styl je následovníkem starší anglické podoby IPA.
AIPA je vyšší stupňovitosti (spolu s podstyly obecně od 14% extraktu v původní mladině), pivo bývá výrazně
aromatické díky užitým chmelovým odrůdám. Střední až lehčí tělo provází obvykle dosti výrazná hořkost delšího
doznívání. 

Projekt Schrott Brewing Company se začal utvářet na
jaře roku 2015, nedlouho po vzniku Schrottu, s nímž je
zcela propojen. Kromě zajímavého a neotřelého interiéru
jsme chtěli nabídnout také piva, která si jinde nedáte a
budou tak spoludotvářet celý prostor. Pak už byl jen krok k
ustavení alchymistické divize Schrottu, jejíž veškeré úsilí
bude napnuto ku konstruování veletajných receptur na
základě několikaletých domovarnických zkušeností
přetavených do profesionální tvorby. V tomto nikdy
nekončícím bádání a zkoumání jsme zcela ponořeni,
oddáni jedinému cíli - stále vám dopřávat piv, na která se
budete rádi vracet. 



www.schrott.cz 

facebook.com/schrottbrno 

606 060 145


