n á p o j o v ý

l í s t e k

A P E R I T I V Y, Š u m iv á v í n a ,
R o z l é va n á v í n a

		 A P E R I T I V Y
0,1L 	Martini Extra Dry
		Suchý vermut s osvěžujícím ovocným aroma spolu s ostrou vůní a dráždivou hořkosladkou chutí.
0,1L
		

Cinzano Bianco

Italská legenda pro svoji jemnou vyváženou chuť a charakteristické aroma.

0,1L	Metropol Bianco
		 Dezertní kořenité víno s výraznou vůní a plnou chutí.

45,40,35,-

		 Š u m iv á v í n a
0,75L
		

Bohemia Sekt Demi sec

Šumivé víno harmonické, jemně polosladké chuti a svěží středně plné květnaté vůně.

220,-

		 R o z l é va n á v í n a

(Zámecké vinařství Bzenec)
		
		 Zámecké vinařství Bzenec je jedno z mála vinařství v ČR, jehož výrobní prostory jsou situovány přímo v areálu
		 zámku. Základem filozofie tohoto vinařství je úcta k přírodě a jejím zákonitostem – vyrábí víno z nejlepších 		
		 hroznů z odrůd vhodných pro pěstování v dané lokalitě.
		
B ÍLÉ	

0,1L Chardonnay
		Polosuché víno, 11,5% alk.

18,-

		
Č erve n é
0,1L
Cabernet Sauvignon
		Suché víno, 12,5% alk.
		
Vinný
0,2L
		

18,-

st ř i k

Vinný střik

0,1L víno, 0,1L sody.

		Jakostní vína odrůdová naleznete ve vinné kartě na vyžádání u obsluhy.

24,-

P I V O Č E P O V A NÉ A L A H V O V É

		 P iv o čep o va n é
0,3L

Pilsner Urquell

23,-

0,5L
Pilsner Urquell
		Originální světlý plzeňský ležák spodně kvašený, 4,4% alk.

38,-

Velkopopovický kozel 10°

15,-

0,3L

0,5L Velkopopovický kozel 10°
		Světlé výčepní pivo s lahodnou chutí a zářivě zlatavou barvou, 4% alk.

25,-

		
P iv o l ahv o v é
0,5L
Radegast Birell světlé nealkoholické
		Vyznačuje se charakteristickými vlastnostmi českých ležáků, 0,5% alk.

25,-

D E S T I LÁT Y

		
D esti l áty
0,04L
		

Vodka Amundsen

Základem je nejjemnější šestkrát destilovaný líh, 37,5% alk.

30,-

0,04L Vodka Finlandia
		Je vyrobena z filtrované ledovcové vody a ječmene, který je dokonale uzrálý.
		Suroviny, které se používají, nesmí být vyráběny jinde než ve Finsku, 40% alk.

40,-

Spišská borovička
0,04L
		Národní slovenský nápoj s typickou chutí a vůní po plodech jalovce, 40% alk.

45,-

Bošácká slivovica
0,04L
		Typickou hladkou, vyrovnanou a lahodnou chuť pravého švestkového destilátu bez jakýchkoli
		 přísad získává z vybraných nejlepších odrůd švestek, 52% alk.

50,-

0,04L
		
		

Gin Beefeater London Dry

Britská klasika, která nikdy nezklame. Vyrábí se v Londýně tradičním způsobem macerací
devíti přírodních bylin, přičemž hlavní přísadou je jalovec, 40% alk.

45,-

Gin Beefeater Pink
45,0,04L
		 Základ pro Beefeater PINK je klasický a na světě nejvíce oceňovaný gin Beefeater London Dry.
		Proces výroby tohoto prémiového ginu probíhá v destilerce Beefeater v srdci Londýna pod odborným 		
		 dohledem master destilera Desmonda Payne MBA. Začíná destilací ginu Beefeater Dry
		 a pokračuje přidáním přírodních jahodových esencí, 37,5% alk.
0,04L Tequila Sierra Silver
		Pro zaokrouhlení chuti a vůně se skladuje po dobu dvou měsíců. Čirá a průhledná barva,
		 lehká a lahodná vůně s přídechem koření, země a bylinek, chuť středně šťavnatá, svěží
		 s kořenitou dochutí. Vychutnej si ji při rituálu pití se solí a citronem, 38% alk.
0,04L		
		
		

Tequila Sierra Gold

Destilovaná z plně vyzrálých srdcí modré agáve. Díky staření v dubových sudech získává
výraznou a bohatou chuť s nezaměnitelným zlatavým tónem, 38% alk.

45,-

50,-

R UM Y

		 R u m y
0,04L
Božkov Tuzemský
		Má dlouhou historii, na trhu je od roku 1948. Je charakteristický svou jemnou vůní
		 a decentní zlatavou barvou, 37,5% alk.

30,-

0,04L
Božkov Republica Exclusive
		První republika je obdobím noblesy a elegance, poctivosti a hrdosti na řemeslný fortel a um,
		 kterými jsme proslulí. Třtinový rum Božkov Republica Exclusive je oslavou těchto
		 prvorepublikových hodnot. Tento blend až 8 letých rumů z Nikaraguy, Dominikánské republiky,
		 Barbadosu a Jamajky jemně doladěný třtinovým cukrem má jemnou nasládlou chuť s tóny vanilky,
		 sušeného ovoce a oříšků, 38% alk.

40,-

0,04L Malibu Caribbean
		Tradičně destilovaný karibský bílý rum s třtinovým cukrem a kokosem. Tato směs zaručuje
		 jeho nenapodobitelnout chuť, 21% alk.

40,-

0,04L
		
		

Captain Morgan Original Spiced

Unikátní jamajský rum překvapí neopakovatelnou chutí utvářenou ročním zráním v dubových
sudech obohacenou o jedinečnou příchuť tajné směsi bylin a koření, 35% alk.

40,-

0,04L
Havana Club 3 aňos
		Kubánský bílý rum vzniklý mícháním vyzrálých rumů s čerstvými destiláty. Originální jemně
		 pískovou barvu získává po tříletém zrání v sudech z bílého dubu, 40% alk.

45,-

Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12yo
0,04L
		Tento venezuelský rum zraje dlouhých 12 let v sudech z bílého kanadského dubu a následně
		 je destilován metodou „Pot Still“. Je sladký, s ovocnou chutí, vůně je velmi bohatá, příjemná
		 a uklidňující, 40% alk.

105,-

0,04L Ron Zacapa Centenario 23yo
		Jediný rum, který se nachází v Síni slávy karibských rumů. Historie Zacapa slolera 23 aňos sahá
		 až do roku 1976, kdy byla založena destilerie ve městě Zacapa, která se nachází na východě
		 Guatemaly. Rum je destilován z fermentovaného čistého panenského sirupu cukrové třtiny.
		 Zraje systémem Solera v nadmořské výšce 2.333 metrů v sudech z bílých dubů, ve kterých zrál
		 dříve Bourbon, Portské, Sherry Pedro Ximenez, nebo také tokajské víno. Je vyráběn z těch
		 nejpečlivěji vybíraných rumů o průměrném stáří 23 let, které jsou následně blendovány po dobu
		 minimálně jednoho roku. Chuť se vyznačuje sladkou medovou viskozitou, tóny muškátu, kůže,
		 tabáku a kávy. V závěru se projevují skořice a zázvor. Voní po karamelizovaném banánu
		 v kombinaci se sušeným ananasem, 40% alk.

110,-

W his k ey, c o g n ac

		 W his k ey, c o g n ac
0,04L
Johnnie Walker Red Label
		Vzniká kombinací lehkých whisky z východního pobřeží Skotska a rašelinových whisky ze západu.
		Vyznačuje se kořeněným aroma a dlouhým kouřovým dozvukem. Její štiplavá chuť se dá přirovnat
		 k jakémusi sladkému chilli, 40% alk.

45,-

0,04L Irish Tullamore Dew
		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.
		Jedinečná je i tím, že je ječmen, základní surovina pro výrobu, je sušen v sušárně
		 a ne nad ohněm, 40% alk.

45,-

0,04L
Jack Daniel‘s Old No. 7
		Americká whiskey má na svém kontě 7 zlatých medailí a její receptura už slaví více než století.
		Tennessee whiskey při filtraci velmi pozvolna prokapává přes silnou vrstvu uhlíků z javorového
		 dřeva a tak získává svoji typickou jemnou, nasládlou chuť, která se pak ještě zvýrazní při zrání
		 v sudech vlastní výroby. Voní po dubovém dřevu, cukrovém sirupu a vanilce.
		Na patře je dřevitě sladká, s tóny čokolády, opečeného chleba a skořice. V lehce kořeněném
		 závěru zůstává jemně kouřové aroma, 40% alk.

55,-

0,04L
Jack Daniel‘s Tennessee Honey
		Kapka medu, plná chuť whisky. To je unikátní spojení původní americké whisky Old No.7
		 a sladkosti přírody v podobě čistě přírodního medu, 35% alk.

55,-

0,04L Hennessy VS
		Je směsí 40 ,,eaux-de-vie” ze čtyř pěstitelských oblastí v Cognacu. Hennessy V.S. má krásně
		 jasnou zlatavou barvu. Silný buket je dominován dubovými tóny, které následně odeznívají
		 a odhalují delikátní vůni lískových ořechů. Hennessy V.S. kombinuje sladkost červeného
		 bobulového ovoce s náznakem vanilky, která setrvává na patře, 40% alk.

75,-

Li k é ry

		Li k é ry
0,04L
Jan Becher Becherovka
		Tradiční český bylinný likér, který se původně prodával jako žaludeční kapky.
		 Becherovka je vyráběna z karlovarské vody, kvalitního lihu a tajné směsi bylinek a koření, 38% alk.

30,-

0,04L	 Božkov Peprmint
		Jedinečnou chuť a vůni Božkov Peprmintu dodává máta peprná, pěstovaná
		 na plantážích v Asii, 19% alk.

30,-

0,04L
		
		
		

Fernet Stock

Český bylinný likér specifické nahořklé chuti. Fernet je vyráběn z tajné směsi čtrnácti bylin
(tři jsou české), výrobce odtajnil pouze tři z nich – hořcová kořen, zeměžlučová nať
a heřmánek římský, 38% alk.

30,-

0,04L
Fernet Stock Citrus
		Kombinace klasického Fernetu Stock a citrusových plodů lehce nasládlý a s menším
		 obsahem alkoholu, 27% alk.

30,-

Jägermeister
0,04L
		Kvalitní světově proslulý německý likér z padesáti šesti bylin, který úžasným způsobem
		 kombinuje vybrané byliny, květy, kořeny a plody, 35% alk.

45,-

0,04L
Amaretto Beatino
		Likér s mandlovou příchutí. Doporučujeme po dobrém jídle jako digestiv nebo ke kávě, 18% alk.

30,-

Karloff Tatratea Forest Fruit 62%
0,04L
		Tento čaj je silnější variantou Tatranského čaje originál 52% a je obohacen o extrakty
		 z lahodných lesních plodů, jako jsou borůvky, ostružiny a lesní jahody. Jedinečná chuť
		 bobulovitého ovoce a černého čaje s vůní sladkých květů, levandule a malinových
		 a ostružinových listů, 62% alk.

55,-

0,04L Baileys Irish Cream
		Psal se zrovna rok 1974, když David Dand, otec slavného likéru, zatoužil vytvořit něco nového,
		 nevídaného a irského. Začal kombinovat vyhlášenou smetanu z irských farem a třikrát
		 destilovanou irskou whiskey – zrodil se krémový likér, který se přímo rozplývá na jazyku, 17% alk.

45,-

Nea l k o h o l ic k é n á p o je

Nea l k o h o l ic k é n á p o je
0,25L
Bonaqua jemně perlivá
		 Ideální voda pro každodenní pití by měla být slabě mineralizovaná, aby nezatěžovala organismus.
		Přesně takovou je pramenitá voda Bonaqua. Má nízký obsah sodíku a ideální množství minerálů,
		 vyznačuje se charakteristicky čistou, jemnou chutí. Její jedinečné složení dokonale vyhovuje
		 potřebám lidského těla.

21,-

0,25L
Bonaqua neperlivá
		Pramenitá voda Bonaqua obsahuje vyvážené množství minerálů, nezatěžuje lidský organismus,
		 a proto je vhodná ke každodennímu pití pro děti i dospělé. Pramení v hloubce 360 metrů
		 v národní přírodní rezervaci nedaleko Piešťan.

21,-

0,33L
Coca Cola®
		Coca-Cola je nejoblíbenějším a nejprodávanějším nealkoholickým nápojem v dějinách
		 a zároveň nejznámější značkou světa. Tento osvěžující nápoj s jedinečnou chutí se vyrábí
		 od roku 1886 a můžete ho najít ve více než 200 zemích po celém světě.

31,-

0,33L
Coca Cola Light
		Pravá chuť originálního nápoje Coca-Cola a nízký obsah cukru.

31,-

0,33L
		
		
		

Fanta pomeranč

Díky nejnovějším výrobním technoligiím je Fanta vyráběna bez přidaných konzervačních látek
a také bez přidaných umělých aromatických látek a barviv, protože pomerančová šťáva
a výtažek z pomerančů spolu se směsí karotenu přispívají k výsledné barvě.

31,-

0,33L
Fanta bílé hrozno
		Limonáda s příchutí hroznového vína. S cukry, sladidlem a ovocnou šťávou.

31,-

0,33L
Sprite
		První nápoj citrónové chuti byl společností vyvinut v roce 1961 a od roku 1991 je k dostání
		 také v České republice. K jeho reklamě zpočátku neoddělitelně patřil „Sprite Boy“
		 se stříbrnými vlasy a širokým úsměvem.

31,-

31,0,25L 	Kinley tonic water®
		Perlivý nealkoholický nápoj obsahující chinin, který nápoji dodává specifickou výrazně hořkou chuť.
0,25L
Kinley tonic Bitter Rosé
		Tonic s příchutí trpké růže.

31,-

0,25L
Cappy
		Ovocné šťávy Cappy představují to nejlepší z kvalitního ovoce, a proto jsou neoddělitelnou součástí zdravého
		 životního stylu. Neobsahují konzervační látky ani barviva. Plnou autentickou chuť zaručují vysoké kvalitativní
		 standardy při výběru ovoce a jeho zpracování.
		
Pomeranč 100%
32,-

		 Jablko 100%
		Multivitamin
		Jahoda

32,32,32,-

0,5L
Domácí limonáda
		Perlivá pramenitá voda s kousky ovoce a ovocným sirupem, příchutě dle nabídky.

45,-

1L Džbán vody s citronem
		Neperlivá voda s plátky citronu.

30,-

0,25L
Red Bull®
		Nápoj Red Bull® Energy Drink je funkční nápoj s jedinečnou kombinací přísad.
		 Byl vytvořen speciálně pro situace se zvýšenou duševní a fyzickou zátěží.

50,-

KÁ V A

		KÁ V A
		
Lavazza „Origin“ Tierra Brasile 100% Arabica
		Excelentní 100% směs Arabica pocházející z plantáží Kolumbie, Hondurasu
		 a Peru. Vyvážená směs s bohatou pěnou a silným aroma, plná chuť s nádechem čokolády a oříšku.
		Projekt TIERRA! je zaměřen na zlepšení životních podmínek pěstitelů kávy a je pro něj vytvořen unikátní 		
		 projekt originálního POS materiálu Lavazza.

Espresso
7g
		Klasické espresso, 25-30 ml kávy.

29,-

Espresso Lungo
7g
		Espresso s více vody.

31,-

7g
Turecká káva
		Mletá zrnková káva zalitá a spařená horkou vodou.

29,-

7g
Cappuccino
		Espresso s horkým mlékem a mléčnou emulzí.

36,-

7g Caffé Latte Macchiato
		Espresso s více horkým mlékem a mléčnou emulzí.

39,-

Caffé Latte Macchiato příchuť
7g
		Latte Macchiato se sirupem Monin, příchutě dle nabídky.

45,-

Caffé Frappé
7g
		Studený našlehaný nápoj z kávy, mléka a ledu.

45,-

5ml

Smetana do kávy

5,-

T E P LÉ NÁ P O J E

		 T ep l é n á p o je
0,15L
Horká čokoláda Arthemia® Milano
		Objevte starověký a exotický svět horké čokolády. Užijte si sladkost a delikátnost nejlepší
		 italské čokolády, příchutě dle nabídky.

48,-

0,2L	 Grog
		Svařený rum Božkov 0,04L s horkou vodou, plátek citronu.

40,-

Svařené víno červené - bílé
0,2L
		Svařené víno se skořicí a hřebíčkem.

40,-

		
Č aje T eah o u se E very day
0,25L	
0,5L

Čaj šálek

25,-

Čaj konvice

35,-

		

Fruity Rhubarb směs čajových plodin – rebarborově smetanová chuť

		

Berry Green zelený čaj s chutí jahod a brusinek

		

Grand Earl Grey černý čaj s bergamotovou chutí

		Mighty Mint mátová směs s pomerančovou chutí
		Passionate Camomile směs bylinkového čaje s jablky a chutí mučenky
		

Real English Breakfast směs černého čaje

		Sweet Rooibos čaj rooibos s chutí vanilky a pomeranče
		Traditional China Sencha zelený čaj
20g

Med květový

5,-

O S TAT NÍ

		Ostat n í
100g
Cyrilovy brambůrky
		Solené nebo hořčicové.

25,-

60g

Pražené mandle

45,-

14g

Žvýkačky Orbit

20,-

		
C igarety
		
Cigarety dle nabídky
		
Zápalky

5,-

OŘECHOV 334, 687 37
Zlínský Kraj, Czech Republic
IČ: 68716478, DIČ: CZ6304182269
Tel.: +420 774 622 414
info@penzionorechov.cz
www.penzionorechov.cz

Mladistvým do 18-ti let nenaléváme alkohol ani neprodáváme tabákové výrobky.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání.

