


1.	 BURGR’S	BURGR	 ............................................................. 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr čedar a ementál, karamelizovaná cibule, 
 nakládaný okurek, grilovaná slanina, slaninéza, rukola
 

2. CHEDDAR	SAUCE	BURGR	 .......................................... 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr čedar, karamelizovaná cibule, grilovaná slanina,
 BURGR’S kečup, naše čedarová omáčka, salát polníček

3. EGGS	BURGR	 ...................................................................... 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr ementál, grilovaná slanina, sázené vejce, 
 naše BBQ omáčka, nakládaný okurek, salát lollo rosso
 

4. BACON	BURGR	 .................................................................. 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr čedar, grilovaná slanina, karamelizovaná cibule, 
 nakládaná okurka, BURGR’S kečup, slaninéza, salát polníček
 

5. KOZA	NOSTRA	BURGR	 ................................................ 	239,-
 180 g: hovězí maso, kozí sýr, susěná rajčata, grilované chorizo,  
 petrželová majonéza s jogurtem, rukola
 

6. JALAPENO	BURGR	 .......................................................... 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr ementál, nakládané papričky jalapeno, 
 karamelizovaná cibule, jalapeno majonéza, salát lollo rosso
 

7. HABANERO	BURGR	 ........................................................ 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr čedar, papričky habanero marinované 
 v sezamovém oleji, grilovaná slanina, chipotle kečup, salát polníček

8. HERMELÍN	BURGR	 ......................................................... 	239,-
 180 g: hovězí maso, grilovaný hermelín, opečená slanina, brusinky, 
 naše BBQ majonéza, salát polníček
 

9. CHEESE	BURGR	 ................................................................ 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr čedar a ementál, grilovaný raclette, 
 Schwarzwaldská šunka, jalapeno majonéza, BURGR´S kečup, salát polníček

10. ULTIMATE	BACON	BURGR	........................................ 	239,-
 180 g: hovězí maso, sýr čedar, pečená slanina v naší BBQ omáčce,  
 sázené vejce, grilovaná slanina, nakládaný okurek, slaninéza 

Burgry
 

11. OLOMOUC	BURGR	 ........................................................... 	239,-
 180 g: hovězí maso, olomoucké tvarůžky, karamelizovaná cibule, 
 grilované chorizo, jalapeno majonéza, salát lollo rosso

12. CAESAR	BURGR	................................................................ 	239,-
 180 g: grilovaná kuřecí prsa, parmazanový chips, grilovaná slanina, 
 caesar dressing, římský salát

13. SALMON	BURGR	 .............................................................. 	239,-
 150 g: lososa, máslová zelenina (mrkev, petržel, řapíkatý celer), 
 sýr ementál, BBQ majonéza, římský salát

14. VEGGIE	BURGR	 .................. 225,-	/SAMOSTANĚ	185,-
 150 g: marinované tofu, nakládaná pečená paprika, máslová zelenina 
 (mrkev, petržel, řapíkatý celer) sýr s modrou plísní, petrželová majonéza
 s jogurtem, listy špenátu

15. CALABRIA	BURGR	 .......................................................... 	239,-
 180 g: hovězí maso, Nduja (pikantní kalábrijský roztíratelný salám) 
 sýr gorgonzola, petrželková majonéza s česnekem, 
 salát radicchio (italská čekanka), rukola 

16. FOX	BURGR	 .......................................................................... 	239,-
 180 g: hovězí maso, grilovaná slanina, karamelizovaná cibule, ragú z lišek
 na bílém víně, brynza, polníček

KAŽDÝ	BURGR	LZE	TAKÉ	OBJEDNÁVAT	
SAMOSTATNĚ	ZA	195,-

Všechny jídla obsahují alergeny. Jejich seznam k dispozici u obsluhy.

1.	 BBQ	RIBS	 ............................................................................... 239,-
 500 g: originál BURGR´S pečená vepřová žebírka, domácí hranolky, 
 salát coleslaw, BBQ omáčka
 

2. JALAPENO	RIBS	 ...............................................................  249,-
 500 g: originál BURGR´S pečená vepřová žebírka s jalapeno papričkami, 
 domácí hranolky, salát coleslaw, jalapeno majonéza

3.	 BACON	RIBS .........................................................................  249,-
 500 g: originál BURGR´S pečená vepřová žebírka s opečenou slaninou, 
 domácí hranolky, salát coleslaw, slaninéza 
 

4.	 PEANUT	RIBS......................................................................	249,-
 500 g: originál BURGR´S pečená vepřová žebírka s hoi-sin omáčkou 
 a drcenými arašídy, domácí hranolky, salát coleslaw, chipotle kečup

5.	 PARMASAN	RIBS ..............................................................	249,-
 500 g: originál BURGR´S pečená vepřová žebírka sypané parmazánem,  
 domáci hranolky, salát coleslaw, naše BBQ majonéza
 

6.	 CHORIZO	RIBS ....................................................................	249,-
 500 g: originál BURGR´S pečená vepřová žebírka s grilovaným chorizem,  
 domáci hranolky, salát coleslaw, BURGR'S kečup

Burgŕs	ribs

Všechny	burgry	podáváme	s	domácími	bramboro-
vými	hranolkami,	petrželovo-jogurtovou	majoné-
zou	a	medovo-hořčičným	salátem	coleslaw.	

Standartní	 úprava	 masa	 je	 medium,	
v	případě	přání	jiné	úpravy	hlaste	při	
objednávce!

Všechny	burgry	jsou	i	v	bezlepkové	variantě.



Chicken	wings

300 g	 MÍCHANÝ	LISTOVÝ	SALÁT	 ............................................... 179,-
 s kozím sýrem, hruškou a vlašskými ořechy / opečená brioška

300 g MÍCHANÝ	LISTOVÝ	SALÁT	 ............................................... 169,-
	 s grilovanou slaninou, sýrem s modrou plísní a sázeným vejcem,  
  / opečená brioška

300 g MÍCHANÝ	LISTOVÝ	SALÁT	 ............................................... 179,-
	 s italskou čekankou, gorgonzolou, hroznovým vínem a pistáciemi  
 / opečená brioška

250 g CAESAR	SALÁT ........................................................................ 169,-
	 římský salát s grilovanou slaninou, krutony, hoblinami parmazanu, 
 ančovičkový dressing

* s grilovaným kuřecím masem ........................................................ 189,-

200 g MEDOVO	-	HOŘČIČNÝ	SALÁT	COLESLAW .................... 59,-

200 g DOMÁCÍ	BRAMBOROVÉ	HRANOLKY ............................... 59,- 

200 g DOMÁCÍ	BRAMBOROVÉ	HRANOLKY ................................79,-
	 S	JAVOROVÝM	SIRUPEM	A	SLANINOU

200 g PARMAZÁNOVÉ	HRANOLKY ...............................................  69,-
180 g EXTRA	PORCE	HOVĚZÍHO	MASA ..................................... 79,-
	 (POUZE	NAVÍC	K	HLAVNÍMU	JÍDLU)

200 g DOMÁCÍ	HRANOLKY	S	ČEDAROVOU	OMÁČKOU ........ 79,-

200 g DOMÁCÍ	HRANOLKY	S	ČEDAROVOU	OMÁČKOU
	 A	SLANINOU	 ..............................................................................  89,-
200 g BATÁTOVÉ	HRANOLKY .........................................................  89,- 

50 ml BURGR’S	KEČUP ........................................................................ 29,-

50 ml CHIPOTLE	KEČUP ..................................................................... 29,-

50 ml BBQ	OMÁČKA .............................................................................. 29,-

50 ml SLANINÉZA .................................................................................. 29,-

50 ml PETRŽELOVÁ	MAJONÉZA	S	JOGURTEM ....................... 29,-

50 ml JALAPENO	MAJONÉZA ............................................................ 29,-

50 ml BBQ	MAJONÉZA ......................................................................... 29,-

50 ml PETRŽELOVÁ	MAJONÉZA	S	ČESNEKEM ...................... 29,-

	 ČOKOLÁDOVÝ	DORT ................................................................. 59,- 
	 S	MERUŇKOVOU	MARMELÁDOU	A	KOPEČKEM	
	 VANILKOVÉ	ZMRZLINY

	 TŘI	KOPEČKY	ZMRZLINY, DLE	NABÍDKY ..................... 45,-

150 g DOMÁCÍ	HRANOLKY	S	KEČUPEM .....................................  69,-

150 g DOMÁCÍ	HRANOLKY	S	GRILOVANÝM .............................  79,-		
	 HOVĚZÍM	PÁRKEM	A	KEČUPEM

100 g GRILOVANÁ	KUŘECÍ	PRSA	S	EMENTÁLEM	 ............. 	89,-
	 A	DOMÁCÍ	HRANOLKY

3 ks AMERICKÉ	LÍVANCE	S	JAVOROVÝM	SIRUPEM	 .........79,-
	 OVOCEM	A	ŠLEHAČKOU

3 ks AMERICKÉ	LÍVANCE	S	NUTELOU,	 ..................................79,-
	 BANÁNEM	A	ARAŠÍDY

Saláty

Přílohy

Omáčky

Dezerty

Dětská	jídla

5 ks LÍVANCE	S	JAVOROVÝM	SIRUPEM,	 ............................  129,- 
	 OVOCEM	A	ŠLEHAČKOU 

5 ks LÍVANCE	S	NUTELOU,	BANÁNEM	A	ARAŠÍDY ........ 129,-

5 ks LÍVANCE	S	JAVOROVÝM	SIRUPEM	
	 A	GRILOVANOU	SLANINOU ...............................................  129,-

5 ks LÍVANCE	S	GRILOVANOU	HRUŠKOU,	
	 ŠLEHAČKOU	A	NAŠÍ	SWEET	CHILLI	OMÁČKOU .... 129,-

Americké	lívance

1.	 BUFFALO	WINGS ................................................................ 239,-
 700 g: kuřecí křídla v originál Buffalo omáčce (ostro-kyselá), 
 domácí hranolky, blue cheese omáčka, mrkev, řapíkatý celer

2. BBQ	WINGS ............................................................................ 239,-
 700 g: kuřecí křídla v originál BURGR´S BBQ omáčce, domácí hranolky, 
 blue cheese omáčka, mrkev, řapíkatý celer

3. HOT	WINGS ............................................................................ 239,-
 700 g: kuřecí křídla v chilli omáčce (ostré), domácí hranolky, 
 blue cheese omáčka, mrkev, řapíkatý celer

4. ASIA	WINGS ........................................................................... 239,-
 700 g: kuřecí křídla v hoi-sin omáčce se sezamem a koriandrem, 
 domácí hranolky, blue cheese omáčka, mrkev, řapíkatý celer

5. PARMASAN	WINGS ........................................................... 239,-
 700 g: kuřecí křídla v parmazánu s česnekem, domácí hranolky, 
 blue cheese omáčka, mrkev, řapíkatý celer

6. SWEET	CHILLI	WINGS................................................... 239,-
 700 g: kuřecí křídla v naší sladké chilli omáčce, domáci hranolky, 
 blue cheese omáčka, mrkev, řapíkatý celer

7. MANGO	CHIPOTLE	WINGS .......................................... 239,-
 700 g: kuřecí křídla v naší mango chipotle omáčce, domáci hranolky, 
 blue cheese omáčka, mrkev, řapíkatý celer



DOMÁCÍ	LIMONÁDA ..............................................................0,4 l 

COLA	 .............................................................................................................55,-	
TONIC ...........................................................................................................55,-	
POMERANČ ...............................................................................................55,-	
CITRÓN	LIMETKA	 ..............................................................................55,-	
BEZINKA ....................................................................................................55,-		
MÁTA ............................................................................................................55,-		
KOPŘIVA .....................................................................................................55,-	

DOMÁCÍ	LEDOVÝ	ČAJ ..........................................................0,5 l 

ZELENÝ .......................................................................................................55,-
OVOCNÝ .......................................................................................................55,-

FILTROVANÁ	VODA ......................................................0,5 l  /	1 l 

PERLIVÁ	 ....................................................................................  19,-	/	29,-
NEPERLIVÁ...............................................................................  19,-	/	29,-

AMERICKÉ	LIMONÁDY	plechovka...................... 0,35 l - 49,- 

SHAKE ......................................................................................................0,3 l 

ČOKOLÁDOVÝ ......................................................................................... 65,-
VANILKOVÝ.............................................................................................. 65,-

Nealkoholické	nápoje

Káva
          7 g

ESPRESSO ............................................................................................... 49,-
ESPRESSO	LUNGO ............................................................................. 49,-
CAPPUCCINO ..........................................................................................  55,-
LATTE	MACCHIATO ..........................................................................  59,-
LEDOVÁ	KÁVA ........................................................................................  75,-

Bylinkový	čaj
         

IBIŠEK	 ....................................................................................................... 49,-
LIPOVÝ ........................................................................................................ 49,-
HEŘMÁNKOVÝ ....................................................................................... 49,-
MÁTOVÝ ..................................................................................................... 49,-
KOPŘIVOVÝ ............................................................................................. 49,-

TOČENÉ	DLE	NABÍDKY .........................................................0,5 l - 42,-
                                                                                                               0,3 l - 30,-
NEALKO	láhev .................................................................................. 0,5 l - 39,- 
STELLA	ARTOIS	láhev .............................................................. 0,3 l - 39,-
COOL	GREP	plech .......................................................................... 0,5 l - 39,-
CARLING	láhev ................................................................................ 0,3 l - 39,-

Pivo

Víno	-	dle	nabídky

Destiláty

BÍLÉ /MLADÝ VINAŘ - Karel Novotný Žádovice ............. 0,15 l - 55,- / 0,75 l - 275,-
ČERVENÉ /MLADÝ VINAŘ - Karel Novotný Žádovice... 0,15 l - 65,-	/ 0,75 l - 325,-
APEROL	SPRITZ .......................................................................0,12 l - 69,-
SEKT	CHATEAU	BZENEC	brut ....................................... 0,75 l - 290,-

      0,04 l

VODKA	FINLANDIA .............................................................................  45,-
FERNET	STOCK....................................................................................  35,-
CAPTAIN	MORGAN ............................................................................. 40,-
BACARDI ....................................................................................................  45,-
GIN	BOMBAY	SAPPHIRE ................................................................  55,-
SLIVOVICA	ŽUFÁNEK .......................................................................  75,-
TEQUILA	OLMECA	BÍLÁ	 ................................................................  65,-
TEQUILA	OLMECA	ZLATÁ ............................................................  65,-
TULLAMORE	DEW ..............................................................................  55,-
JACK	DANIELS .......................................................................................  75,-
 

Doplatek	za	ingredience
SÁZENÉ	VEJCE,	CIBULE,	OKUREK,
JALAPENO,	SLANINA .........................................................................  15,-
OSTATNÍ ...................................................................................................  35,-



Rumy
Captain Morgan Spiced Black .............................................2 cl - 30,- / 4 cl - 60,-
Captain Morgan Black Spiced Premium je jedinečný rum z řady Kapitána Morgana. Je silnější než 
ostatní, dvakrát vypálený a zraje ve zčernalých dubech. V Black Spiced rumu jsou různé druhy 
koření přinášející exotického ducha z výprav Kapitána Morgana, převládá však hřebíček, skořice 
a vanilka.

Old Monk XXX Black ..................................................................2 cl - 30,- / 4 cl - 60,-
Old Monk XXX Gold je vynikající tmavý rum.  Pokud jde o rum vysoké kvality a stejně vysokého 
potěšení, pak to nemusí být vždy slavné rumy z Karibiku. Indie má také co nabídnout, jak tento rum 
demonstruje. Je tak jemný, měkký a plný nuancí, že může dobře soutěžit s dobře vyzrálými rumy 
starší deseti let. Aroma je ovocné, není příliš sladké a má osvěžující pikantní poznámky. Zdá se 
opravdu asijským, což je způsobeno exotickým kořením. Chuť přináší jasnější sladkost, ovocnost 
a kořenitost.

BANDITA Rum ............................................................................... 2 cl - 35,- / 4 cl - 70,-
Bandita Rum je klasický český tuzemský rum, vyráběný podle původní receptury z 19. století, který 
je vylepšený použitím 3 - 5 let starých karibských rumů. Svou vanilkovou chuť a aroma získal díky 
maceraci pravých vanilkových lusků. Krásnou barvu má díky karamelu.

Centenario Aňejo Especial Rum 7yo ................................ 2 cl - 35,- / 4 cl - 70,-
Centenario Anejo Especial Rum 7 let pochází ze středoamerické země Costa Rica, která má ideální 
klima pro pěstování cukrové třtiny. Je zde velmi kvalitní, s vysokým obsahem cukru. Díky tomu jsou 
rumy z této země mírné a vkusné. Pro výrobu jsou použity rumy ve věku 5-7 let, které se poté uloží 
do dubových sudů po bourbonu, ve kterých dozrává. Po otevření lahve se okamžitě po místnosti 
line vůně čerstvých třešních, pomerančové kůry a sladké vanilky. To vše se prolíná i do chuti, ke 
které se přidávají dubové podtóny.

Angostura Gold Rum 5yo ........................................................2 cl - 35,- / 4 cl - 70,-
Angostura Gold Rum je karibský rum z Trinidadu vyráběný míšením několika karibských rumů  
o průměrném stáří 5 let. Všechny rumy ze směsi zrají v sudech po bourbonu, přičemž ten nejstarší 
v nich tráví rovných 8 let.
Po destilaci je Angostura Gold Rum filtrován přes dřevěné uhlí, čímž získává unikátní aroma, ve 
kterém mimo jiné poznáte chuť vanilky, karamelu a jablka. Na jazyku je výjimečně jemný až čo-
koládový.

El Dorado Rum 8yo ................................................................... 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
El Dorado Rum 8 let pochází z populární Guyany. Kde palírna Demerara má za sebou dlouhou 
historii. Slavný lihovar má svůj původ už od 17. století. Tento rum zraje několik let ve vybraných 
dubových sudech a je zlaté jantarové barvy.
Po přičichnutí ucítíte tóny vanilky a tropického ovoce. Na patře jsou tyto odstíny doplněny některými 
silnými kořeněnými tóny, které společně tvoří nádherný, harmonický buket. Dochuť je pikantní, 
jemná, sladká a středně dlouhá.

Wild Tiger Rum ...........................................................................2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Exkluzivní indický rum, který se od všech ostatních odlišuje jak svojí chutí, tak i balením. Tento pré-
miový rum je ojedinělý ale i výrobou, jedná se o směs stařených rumů z melasy (2-5let) a třtinové 
šťávy (1 rok). Obojí zraje v dubových sudech po americkém bourbonu. Vyrábí se metodou pot still. 
Výsledkem se tak stává rum s opravdu unikátní chutí, se kterou se jinde setkat nemůžeme.

Brugal Aňejo ................................................................................. 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Brugal Ron Anejo Reserva je směs zrající v dubových sudech po dobu téměř pěti let. Aroma vyka-
zuje svěží ovocné tóny po tropickém ovoci s dominancí citrusů a příměsí čokolády a dubu. V chuti 
se pak potvrzuje hebká dubová příchuť s čokoládou a citrusy v dlouhém závěru.

Dzama Maki Ambré ................................................................... 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Dzama Le Maki Ambré Rum je velice jemný rum s mírně vanilkovým aroma a nádechem exotické-
ho ovoce. Chuť je jemná s dominancí vanilky, banánu a karamelu. Tato kombinace dodává rumu 
zajímavou živelnost a exotičnost. Zraje v sudech z francouzského limusínového dubu, ve kterých 
dříve zrála místní whisky.

Flor de Cana Gran Reserva Rum 7yo .......................................... 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Flor de Cana Grand Reserve je prvotřídní rum, který se v Nicaragui vyrábí již od roku1937. Jeho 
pomalý proces staření mu dodáváje jeho komplexnost.
Vyniká svou chutí karamelu a pomeranče se špetkou pepře.

Dos Maderas PX 5+5 Rum ................................................... 2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Desetiletý Dos Maderas 5+5 rum je unikátní tím, že prochází třístupňovým procesem zrání, který 
přináší nový, velmi zajímavý chuťový profil. Pochází z Guyany, kde prvních 5 let klasicky zraje 
v amerických dubových sudech. Následně je transportován do Španělska do jedné z největších 
evropských vináren Jerez de la Frontera, pokračuje v procesu zrání a „odsedí si“ další 3 roky  
v dubovém sudu, ve kterém dříve zrála „Dos Cortados“ sherry. V této fázi končí výroba Dos Maderas 
5+3 rumu. Verze 5+5 následuje do třetí fáze zrání a stráví další 2 roky v sudech, kde předtím zrála 
„Don Guido“ (Pedro Ximenéz) Sherry.

Mount Gay Reserve Cask Extra Old Rum .....................2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Mount Gay extra old je bohatá směs těch nejlepších destilátů, které pomalu zrály nejméně 8 let  
v sudech z dubů z Kentucky. Jedná se o mimořádně pečlivě a zručně vyráběný rum, který totožný 
proces výroby prodělává již celá století. Výsledkem dokonalé práce a surovin je rum, který je jedním 
z nejčastěji oceňovaných na mezinárodních soutěžích. Má brilantní jiskru, luxusně kompletní bu-
ket, neobyčejnou jemnost a dlouhotrvající dokončení. Bohatý dubový charakter je krásně vyvážen 
známkou vyzrálých banánů a opečeného toastu, pokračuje dotekem vanilky, sladkosti a koření. 
Extra Old je skutečně pravým rájem pro milovníky kvalitních rumů.

Diplomatico Reserva Exclusiva Rum ............................ 2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Diplomático Reserva Exclusiva 12 Aňos je top produktem značky Diplomático. Tento rum je drži-
telem řady mezinárodních ocenění.Diplomático Reserva Exclusiva zraje dlouhých 12 let v sudech 
z bílého kanadského dubu. Nejdříve byl ale destilován metodou „Pot Still“. Magickou jantarovou 
barvu a výjimečně vyváženou chuť získává díky umu a řemeslné dovednosti mistrů palírny. Voní 
jako pomerančová kůra, hnědý cukr a skořice. Chuť je opravdu velmi příjemná, nasládlá s tóny 
ovoce a dubu. To přechází do intenzivního závěru který je příjemně medový.

Black Jamaica XO Rum .......................................................... 2 cl - 70,- / 4 cl - 140,-
Black Jamaica XO Rum patří pod jednu z největších palíren na Jamajce, což zaručuje kvalitu  
a skvělou chuť. Appleton Estate má velmi dlouhou historii až 350 let. Slibný Black Jamaica je nejstarší 
rum v lize, jeho tmavá barva nám ukazuje vysokou vyspělost, která je starší jak 10 let. Aroma je velmi 
vyzrálé, plné dřeva, vanilky a tabáku.  Nuance bylin, zvednou Jamaica XO z davu. Osobitý Jamajský 
rum přináší další sladkost, sušené ovoce a kořeněný dort. Bourbon vanilka spolu s bylinnými tóny až 
do konce.

Prichard‘s Fine Rum ...............................................................2 cl - 70,- / 4 cl - 140,-
Prichard‘s Fine Rum je přesným znovu vytvořením pravého starodávného rumu silné chuti. Nejlepší 
voda v Tennessee se míchá s melasou a vytváří tak směs, která potom dozrává od 3 - 5 let v dubo-
vých sudech. Je to první autentický rum, který se nadále destiluje v Spojených státech amerických 
od prvních dní historie Ameriky.

Ron de Jeremy XO Rum 15yo .............................................. 2 cl - 70,- / 4 cl - 140,-
Ron de Jeremy XO Rum 15 let je říjemně sladký blend prémiových rumů z Barbadosu, Jamajky, 
Guyany a Trinidadu, které zrají až 15 let v dubových sudech po bourbonu. Jeho sytá tmavá barva se 
skvěle doplňuje s okrouhlým komplexním aroma s tóny karamelizovaných ořechů a koření, dlouhé 
a hladké zakončení pohladí smysly. Slovy samotného Rona Jeremyho: „sametový a uspokojivý“.

Plantation Barbados  
Extra Old 20th Anniversary Rum .................................... 2 cl - 75,- / 4 cl - 150,-
Plantation Rum 20 th Aniversaryo XO je jeden z nejlepších stařených rumů na světě. Rum dobře 
známý všem znalcům. Velice jemný, plná chuť tropického ovoce s náznaky vanilky, kokosu a ci-
trusových plodů, sladký až medový závěr. Směs velice starých, velmi kvalitních rumů převážně  
z ostrova Barbados. Skládají se z 20-30ti letých rumů z ostrova Barbados ve starých sudech po bou-
rbonu. Následně se transportuje do Francie, region Cognac, do malého městečka Ars v samém srdci 
regionu Cognac, části zvané „Grande Champagne“ kde již namíchané zrají další 1 - 2 roky v sudech 
po Cognacu „Pierre Ferrand  XO Grande Champagne“. Unikátní produkt, což dokládá asi nejcennější 
ocenění „San Francisco World Spirit competition Gold - 2011 „ obdoba Oscaru pro lihoviny.

Takamaka St. André 8 year old Rum ........................... 2 cl - 75,- / 4 cl - 150,-
St. André 8 year old Rum je prémiovým tmavým rumem seychelské palírny Trois Frères. Balen je do 
sympatické lahve s voskovým zalitím hrdla. Svůj první dojem potvrdí St. André 8 year old Rum i po 
otevření a to specifickou příchutí vanilky, skořice a medu umocněnou jemným, dřevnatým finišem. 
Jeho chuť dotváří osm let dlouhé zrání v dubových sudech. St. André 8 year old Rum je perfektní al-
ternativou k single malt whisky nebo koňaku a výborně se doplňuje s kubánskými či dominikánskými 
doutníky. Pokud máte po večeři chuť na speciální zážitek, je tento prémiový rum tou správnou volbou.

Deadhead Rum 6yo ................................................................. 2 cl - 80,- / 4 cl - 160,-
Deadhead rum je šestiletý mexický rum naplněný do pravděpodobně nejvýraznější lahve od vynále-
zu obalu s uměleckým vykreslením scvrklé hlavy v duchu prastaré Tsantsy. Je ideální pro popíjení 
po dobré večeři či pro požitkáře, kteří rádi dělají věci jinak. Deadhead rum přináší nejen zážitek ze 
samotného pití, ale zároveň je nositelem unikátního, i když poněkud morbidního příběhu... Dead-
head rum se vyrábí ze směsi cukrové třtiny a cukrové melasy. Svou chuť a charakter získává 
během 6 let zrání v dubovém sudu a výsledkem je mistrně vyvážený polosladký rum, který bude 
ozdobou vašeho baru. Na pohled má příjemnou jantarovou barvu a čichové buňky pohladí svým 
lehkým kávovo-čokoládovým aromatem.

Santos Dumont XO ................................................................... 2 cl - 90,- / 4 cl - 180,-
Santos Dumont X.O zraje ve sudech, po sherry a portském víně. Jemná chuť s ovocnými tóny. Závěr 
je dlouhý a sametový. Jedná se o speciální limitovanou edici, na etiketě je číslo láhve a sudu, ve 
kterém rum zrál. Tento neobvyklý rum pochází z Brazílie.
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Kraken Black Spiced Rum .....................................................2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Proč vyzkoušet Kraken Black Spiced Rum? Vyzkoušejte Kraken Black Spiced Rum z Trinidad  
a Tobago, a budete překvapeni. Tento rum připomíná inkoust nebo sekret z chobotnice ve skleněné 
nádobě. Legenda praví, že loď s největším množstvím černého rumu, který byl kdy přepravován  
z karibských ostrovů, nikdy nedorazil na místo určení. Při útoku Krakena na obchodní loď celý 
náklad barelů černého rumu spadl do moře, a rum byl pojmenován Kraken jako pocta nesporné 
síly a moci bájného netvora. Existuje spousta příběhů o útoku obří chobotnice Krakena na nákladní 
koráby, ale žádný z nich nebyl potvrzen.

BEENLEIGH DARK Rum .......................................................... 2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Beenleigh Dark Rum je součástí rodiny Beenleigh rumů, která se pyšní titulem nejstarší rumové 
palírny v Austrálii. První rum se zde vyrobil již v roce 1884. Je vyráběn výhradně z místních suro-
vin, z nichž nejdůležitější je melasa z oblasti Queensland. Beenleigh Dark Rum se právem nazývá 
australským rumovým pokladem. Jeho chuť je jemná s nádechem exotického ovoce. Závěr je plný 
s karamelovým podtextem.

Ron Barceló Imperial Rum ................................................... 2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Ron Barceló Imperia Rum 0,7L byl v letech 1999 a 2000 mezi 137 soupeřícími značkami rumu oce-
něn Chicagským institutem zkoumání nápojů (Beverage Tastings Institute of Chicago) nejvyšším 
hodnocením (97 bodů ze 100). Porota označila Ron Barceló Imperial jako „prvotřídní alkoholický 
nápoj světové úrovně“. Imperial je rodinné stříbro značky Barceló. Své mimořádné vlastnosti získá-
vá díky osmiletému zrání v sudech z amerického dubu.

Gosling´s Black Seal Dark Rum ..........................................2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
V roce 1806 se plavil Aglický obchodník Janes Gosling´s nákladem zboží pro americkou Virgínii. 
Nikdy tam však nedoplul. Unaven ze strastiplné cesty, zakotvil na ostrově Svatého Jiří na Bermu-
dách. Místo se mu zalíbilo natolik, že si zde otevřel vlastní obchod. Když James Gosling zemřel, jeho 
obchod převzal v roce 1857 jeho bratr Ambrose, který zde tři roky později začal vyrábět rum, který 
nejdříve jenom čepoval, později ho plnil do šampaňských lahví, které pečetil černým voskem. Dnes 
se Gosling stále vyrábí podle tajné receptury a stal se součástí kulturní památky na Bermudách. 
Na zdraví ...právě ochutnáváte kus historie. Gosling´s Black Seal Rum je vyráběn ze směsi zrajících 
ročníkových karibských rumů. Zraje v dubových barelech po whiskya bourbonu. Má bohatou plnou 
chuť po karamelu, vanilce a je příjemně nasládlý.

Trois Rivieres Cuvée de l‘Océan ....................................... 2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Plantáže Trois Rivières byly založeny kolem roku 1660 a patří tak k nejstarším v Karibiku. Agricole 
rumy jsou vyráběny fermentováním a destilováním šťávy cukrové třtiny z prvního lisování dle pod-
mínek prestižního označení A.O.C. Martinique. Cuvée de l‘Océan je naprosto ojedinělý rum, který 
se vyrábí z cukrové třtiny, jež roste skoro ve vodě v nejjižnější části Martiniku. Tato třtina, spolu se 
speciálními technikami fermentace, utváří rum s jedinečným chuťovým profilem. Je překvapivě mi-
nerální a skvěle se v něm doplňují mořské tóny s herbálním nádechem cukrové třtiny. Je vynikající 
čistý i v koktejlech, jako napřiklad Daiquiri.

Doorly‘s XO Gold ....................................................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Martin Doorly´s byl prvním rumem exportovaným z Barbadosu v láhvích, V současnosti se ve 
světě dobře známé rumy Doorly´s vyrábějí v jedné z nejmodernějších palíren na světě. Destilerie 
Foursquare stojí na pozemku bývalého cukrovaru z roku 1636 a byla vyprojektována a zkonstru-
ována tak, aby byla vysoce úsporná a nezatěžovala životní prostředí. Unikátní charakter Doorly´s 
XO je dán pečlivým výběrem velmi starých rumů, které se po smíchání nechávají zrát v sudech 
po oloroso sherry. Dochází tak k propojení lahodných chutí vyzrálých rumů se sladkostí pocházejí 
právě z použitých sudů.

Malteco Reserva Maya Rum 10yo ................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Guatemalský Malteco rum je vynikající rum z cukrové třtiny, který zraje v dubových sudech v nad-
mořské výšce 2500m. Všeobecně panuje přesvědčení, že výroba ve vyšších nadmořských výškách, 
kde je chladněji, svědčí produkci alkoholu a dodává mu nezaměnitelnou chuť i aroma.
Patnáctiletý Malteco rum je velmi jemný, lehce nasládlý s chutí čokolády, vanilky a skořice. Vyzkou-
šejte chuť Guatemaly za výbornou cenu i Vy!

Austrian Empire Reserve 1863 Navy Rum .................2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Austrian Empire Reserve 1863 Navy Rum (Dárkové balení) zraje v sudech z amerického a fran-
couzského dubu a v sudech po španělském sherry. Unikátní směs 6 - 18 let starých rumů, které 
jsou již jako nemíchané destiláty výjimečné. Unikátní metoda staření jednotlivých složek směsi 
dává tomuto rumu originalitu a podmanivost. Vyvážená sladkost, ovocné tóny a příjemné nenásilné 
aroma této komplexní mistrovské směsi osloví všechny milovníky rumů.

Legendario Ron Aňejo Rum 9yo ...................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Legendario Ron Anejo Rum 9 let je všem známý Kubanský rum, který získal nesčetně ocenění 
a vyváží se do celého světa. Zraje 9 let v dubovém sudu po bourbonu. Rum se vyrábí v jednom 
více než 100 lihovarů na Kubě v centru Havany. Palírna se může ohlédnout za dlouhou tradicí. Je 
dvakrát filtrován aktivním uhlím, aby chuť byla hladší a mírnější. Aroma je plné rozinek, čokolády  
a pečených banánů. Chuť je jemná, sladká šokoládová s dlouhotrvajícím koncem.

Ron Botran Aňejo Sistema Solera Rum 15yo .................. 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Botran Reserva 15 je destilován z panenského medu, který pochází z nejkvalitnější cukrové třtiny 
rostoucí v jižní Guatemale. Tento rum zraje 5 až 15 let v rámci unikátního Solera systému, který 
kombinuje nevypálené a vypálené sudy po americké whiskey, sudy, kde dříve zrálo sherry, a sudy, 
ve kterých bylo uloženo portské víno.

Appleton Estate Extra Rum 12yo ..................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Appleton Estate Extra Rum je luxusní jamajský rum z rodiny Appleton, který zraje minimálně 12 let 
v dubových sudech.
Barvu má jasně bronzovou a zaujme neobyčejnou chutí vlašských ořechů doplněnou muškátovým 
oříškem, pomerančovou kůrou a vanilkou. Díky jeho příjemné chuti jej doporučujeme konzumovat 
samotný bez přísad. Pokud si tento rum dopřejete s přáteli, počítejte s tím, že jedna lahev nebude 
stačit a Vaši hosté budou žádat více. 

Old Monk Supreme XXX Very Old Rum ........................ 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Old Monk Supreme XXX Very Old Rum je sedmiletý v Indii bezkonkurenčně nejoblíbenější tmavý 
rum. I přestože marketingoví specialisté značky Old Monk se zrovna nečiní, popularita Old Monk 
rumů neustále roste díky pozitivní „word of mounth“ kritice.
Pro Old Monk Supreme XXX Very Old Rum je typická čokoládová barva s lehce pomerančovým 
nádechem. Aroma má vanilkovo-karamelové a chuť vyváženou a jemnou. Vychutnejte si tento ne-
obyčejný melasový rum.

Arcane Extraromas Rhum 12yo ......................................... 2 cl - 55,- / 4 cl - 110,-
Arcane Extraromas Rum je chuťově bohatý dvanáctiletý prémiový rum z ostrova Mauricius dodáva-
ný v tajemně černé „lektvarové“ lahvi.
Po nalití do sklenice Vás okouzlí svou zářivě zlatou barvou s intenzivním medovým aroma doprová-
zeným cukrovou třtinou a exotickými rostlinami. Chuť má jemnou, aromatickou s prvky exotického 
ovoce, karamelu a cukrové třtiny. Zraje metodou Solera ve vybraných dubových sudech. Ideální pro 
milovníky kvalitních exotických rumů.

Turquoise Bay ............................................................................ 2 cl - 55,- / 4 cl - 110,-
Rum Torquoise Bay se vyrábí z melasy na ostrově Mauricius. Jde o blend rumů různého stáří, jehož 
nejstarší složkou je osmiletý destilát, Voní po karamelu a ovoci, nabízí ale také tóny dřeva. Na patře 
je sametový a lehký, s náznakem tropického ovoce. Zakončení má dlouhé a krémové.

Rum Don Papa ............................................................................ 2 cl - 55,- / 4 cl - 110,-
Don Papa je prémiový rum, který se malosériově vyrábí na ostrově Negros na Filipínách. Je inspi-
rovaný revolucionářem Dionisem Magbuelasem, známým rovněž pod přezdívkou Don Papa, kte-
rý na Filipínách vedl boj proti španělské nadvládě. Vzniká tradičním postupem fermentace šťávy  
z cukrové třtiny a následné destilace. Zraje v sudech z amerického bílého dubu. Proces zrání probí-
há ve skladech na úbočí Mount Kanlaon, což výslednému rumu dodává na jedinečnosti a zajímavě 
to ovlivňuje jeho chuťový profil. Don Papa se odlišuje nejen chutí, ale i obalem.

Dictador Solera Rum 12yo ................................................... 2 cl - 60,- / 4 cl - 120,-
Dvanáctiletý Dictador Solera Rum je špičkový kolumbijský rum vyráběný již od roku 1913. Podobně 
jako rumy Zacapa zraje systémem Solera. 
Dictador Solera Rum 12 let Vás již na první přičichnutí omámí vůní pravé kolumbijské kávy, vanilky, 
karamelu a medu. Na jazyku je příjemný medově plný s podtóny vanilky a dubu. Finiš je jemný, 
krémový a díky zrání v subových sudech také dřevnatý.

Pyrat XO Reserve Rum .......................................................... 2 cl - 60,- / 4 cl - 120,-
Pyrat XO Reserva Rum pochází z karibského ostrova Anquila a je komplexní směsí různých rumů, 
které zrály až 15 let v sudech z francouzského a amerického dubu. Po otevření ucítíte výrazné 
citrusové aroma doplněné chutí vanilky, marcipánu a vyzrálého ovoce.
Každá láhev Pyrat rumu obsahuje malý portrét patrona Hoti, ochránce všech věštců a barmanů. 
Určitě však přinese štěstí i Vám!

Ron Zacapa Centenario Solera  
Gran Reserva Rum 23yo ...................................................... 2 cl - 60,- / 4 cl - 120,-
Třiadvacetiletý Ron Zacapa Solera Reserva rum je luxusní třtinový rum ověnčený řadou ocenění 
z nejprestižnějších rumových soutěží na světě. Na Barbados Rum Festivalu 2002 vyhrál Platinum 
Award, když ze 100 možných bodů obdržel rovných 98. Nejvyšší skóre, které kdy bylo dosaženo.
Ron Zacapa Solera Reserva Rum 23 let zraje metodou Solera (tradiční dynamickou metodou, při 
které jsou míchány rumy různých ročníků a poté společně zrají ve vybraných sudech, čímž získávají 
unikátní chuť) a obsahuje tedy směs rumů, které zrály od 6 do 23 let. Výsledkem je dokonalá paleta 
chutí kombinující jemnost a ovocnost.

A.H. Riise Black Barrel Navy Spiced Rum .................. 2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
I kdyz je Black Barrel Navy Spice na trhu jen krátkou dobu, díky více jak 175 letům zkušeností této 
destilérie má co nabídnout. Je o krok dále než běžné spiceové rumy. I když je receptura tajná, mů-
žete ucítit skořici, hřebíček a vanilku. Chuť je, sladká, lehce pikantní, hladká a s tóny dřeva, lékořice 
a karamelu. Svůj název získal díky tomu, že vybraný rum s tajnou směsí koření  zraje dlouhou dobu 
v silně vypálených dubových sudech.

Presidente Rum 15yo ..............................................................2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Nejlepší suroviny, čerstvá šťáva z cukrové třtiny, poctivá práce a vášeň pro ty nejlepší rumy. Vý-
sledek? Rum Presidente 15 Años. Hnědý, s jemnou vůní dřeva a čokolády a komplexní nasládlou 
chutí, jež se hodí do koktejlu i k samotnému popíjení. Byl kubánským národním hrdinou, slavným 
básníkem a také inspirací pro tvůrce solera rumu Presidente 15 Años. Jmenoval se José Martí. 
Hnědý rum pochází z Dominikánské republiky a jeho barva je tmavá, hnědočervená, mahagonová. 
Vůně je příjemně jemná, jen lehce dřevitá – odkazující na patnáct let, které rum strávil v sudech po 
burbonu. Je v ní lehce cítit čokoláda a pak také hnědý cukr a karamel. Chuť je na začátku příjemně 
sladká, karamelová, poté se přidává nádech vanilky a závěr je čokoládový.
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Captain Morgan Spiced Black .............................................2 cl - 30,- / 4 cl - 60,-
Captain Morgan Black Spiced Premium je jedinečný rum z řady Kapitána Morgana. Je silnější než 
ostatní, dvakrát vypálený a zraje ve zčernalých dubech. V Black Spiced rumu jsou různé druhy 
koření přinášející exotického ducha z výprav Kapitána Morgana, převládá však hřebíček, skořice 
a vanilka.

Old Monk XXX Black ..................................................................2 cl - 30,- / 4 cl - 60,-
Old Monk XXX Gold je vynikající tmavý rum.  Pokud jde o rum vysoké kvality a stejně vysokého 
potěšení, pak to nemusí být vždy slavné rumy z Karibiku. Indie má také co nabídnout, jak tento rum 
demonstruje. Je tak jemný, měkký a plný nuancí, že může dobře soutěžit s dobře vyzrálými rumy 
starší deseti let. Aroma je ovocné, není příliš sladké a má osvěžující pikantní poznámky. Zdá se 
opravdu asijským, což je způsobeno exotickým kořením. Chuť přináší jasnější sladkost, ovocnost 
a kořenitost.

BANDITA Rum ............................................................................... 2 cl - 35,- / 4 cl - 70,-
Bandita Rum je klasický český tuzemský rum, vyráběný podle původní receptury z 19. století, který 
je vylepšený použitím 3 - 5 let starých karibských rumů. Svou vanilkovou chuť a aroma získal díky 
maceraci pravých vanilkových lusků. Krásnou barvu má díky karamelu.

Centenario Aňejo Especial Rum 7yo ................................ 2 cl - 35,- / 4 cl - 70,-
Centenario Anejo Especial Rum 7 let pochází ze středoamerické země Costa Rica, která má ideální 
klima pro pěstování cukrové třtiny. Je zde velmi kvalitní, s vysokým obsahem cukru. Díky tomu jsou 
rumy z této země mírné a vkusné. Pro výrobu jsou použity rumy ve věku 5-7 let, které se poté uloží 
do dubových sudů po bourbonu, ve kterých dozrává. Po otevření lahve se okamžitě po místnosti 
line vůně čerstvých třešních, pomerančové kůry a sladké vanilky. To vše se prolíná i do chuti, ke 
které se přidávají dubové podtóny.

Angostura Gold Rum 5yo ........................................................2 cl - 35,- / 4 cl - 70,-
Angostura Gold Rum je karibský rum z Trinidadu vyráběný míšením několika karibských rumů  
o průměrném stáří 5 let. Všechny rumy ze směsi zrají v sudech po bourbonu, přičemž ten nejstarší 
v nich tráví rovných 8 let.
Po destilaci je Angostura Gold Rum filtrován přes dřevěné uhlí, čímž získává unikátní aroma, ve 
kterém mimo jiné poznáte chuť vanilky, karamelu a jablka. Na jazyku je výjimečně jemný až čo-
koládový.

El Dorado Rum 8yo ................................................................... 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
El Dorado Rum 8 let pochází z populární Guyany. Kde palírna Demerara má za sebou dlouhou 
historii. Slavný lihovar má svůj původ už od 17. století. Tento rum zraje několik let ve vybraných 
dubových sudech a je zlaté jantarové barvy.
Po přičichnutí ucítíte tóny vanilky a tropického ovoce. Na patře jsou tyto odstíny doplněny některými 
silnými kořeněnými tóny, které společně tvoří nádherný, harmonický buket. Dochuť je pikantní, 
jemná, sladká a středně dlouhá.

Wild Tiger Rum ...........................................................................2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Exkluzivní indický rum, který se od všech ostatních odlišuje jak svojí chutí, tak i balením. Tento pré-
miový rum je ojedinělý ale i výrobou, jedná se o směs stařených rumů z melasy (2-5let) a třtinové 
šťávy (1 rok). Obojí zraje v dubových sudech po americkém bourbonu. Vyrábí se metodou pot still. 
Výsledkem se tak stává rum s opravdu unikátní chutí, se kterou se jinde setkat nemůžeme.

Brugal Aňejo ................................................................................. 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Brugal Ron Anejo Reserva je směs zrající v dubových sudech po dobu téměř pěti let. Aroma vyka-
zuje svěží ovocné tóny po tropickém ovoci s dominancí citrusů a příměsí čokolády a dubu. V chuti 
se pak potvrzuje hebká dubová příchuť s čokoládou a citrusy v dlouhém závěru.

Dzama Maki Ambré ................................................................... 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Dzama Le Maki Ambré Rum je velice jemný rum s mírně vanilkovým aroma a nádechem exotické-
ho ovoce. Chuť je jemná s dominancí vanilky, banánu a karamelu. Tato kombinace dodává rumu 
zajímavou živelnost a exotičnost. Zraje v sudech z francouzského limusínového dubu, ve kterých 
dříve zrála místní whisky.

Flor de Cana Gran Reserva Rum 7yo .......................................... 2 cl - 40,- / 4 cl - 80,-
Flor de Cana Grand Reserve je prvotřídní rum, který se v Nicaragui vyrábí již od roku1937. Jeho 
pomalý proces staření mu dodáváje jeho komplexnost.
Vyniká svou chutí karamelu a pomeranče se špetkou pepře.

Dos Maderas PX 5+5 Rum ................................................... 2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Desetiletý Dos Maderas 5+5 rum je unikátní tím, že prochází třístupňovým procesem zrání, který 
přináší nový, velmi zajímavý chuťový profil. Pochází z Guyany, kde prvních 5 let klasicky zraje 
v amerických dubových sudech. Následně je transportován do Španělska do jedné z největších 
evropských vináren Jerez de la Frontera, pokračuje v procesu zrání a „odsedí si“ další 3 roky  
v dubovém sudu, ve kterém dříve zrála „Dos Cortados“ sherry. V této fázi končí výroba Dos Maderas 
5+3 rumu. Verze 5+5 následuje do třetí fáze zrání a stráví další 2 roky v sudech, kde předtím zrála 
„Don Guido“ (Pedro Ximenéz) Sherry.

Mount Gay Reserve Cask Extra Old Rum .....................2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Mount Gay extra old je bohatá směs těch nejlepších destilátů, které pomalu zrály nejméně 8 let  
v sudech z dubů z Kentucky. Jedná se o mimořádně pečlivě a zručně vyráběný rum, který totožný 
proces výroby prodělává již celá století. Výsledkem dokonalé práce a surovin je rum, který je jedním 
z nejčastěji oceňovaných na mezinárodních soutěžích. Má brilantní jiskru, luxusně kompletní bu-
ket, neobyčejnou jemnost a dlouhotrvající dokončení. Bohatý dubový charakter je krásně vyvážen 
známkou vyzrálých banánů a opečeného toastu, pokračuje dotekem vanilky, sladkosti a koření. 
Extra Old je skutečně pravým rájem pro milovníky kvalitních rumů.

Diplomatico Reserva Exclusiva Rum ............................ 2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Diplomático Reserva Exclusiva 12 Aňos je top produktem značky Diplomático. Tento rum je drži-
telem řady mezinárodních ocenění.Diplomático Reserva Exclusiva zraje dlouhých 12 let v sudech 
z bílého kanadského dubu. Nejdříve byl ale destilován metodou „Pot Still“. Magickou jantarovou 
barvu a výjimečně vyváženou chuť získává díky umu a řemeslné dovednosti mistrů palírny. Voní 
jako pomerančová kůra, hnědý cukr a skořice. Chuť je opravdu velmi příjemná, nasládlá s tóny 
ovoce a dubu. To přechází do intenzivního závěru který je příjemně medový.

Black Jamaica XO Rum .......................................................... 2 cl - 70,- / 4 cl - 140,-
Black Jamaica XO Rum patří pod jednu z největších palíren na Jamajce, což zaručuje kvalitu  
a skvělou chuť. Appleton Estate má velmi dlouhou historii až 350 let. Slibný Black Jamaica je nejstarší 
rum v lize, jeho tmavá barva nám ukazuje vysokou vyspělost, která je starší jak 10 let. Aroma je velmi 
vyzrálé, plné dřeva, vanilky a tabáku.  Nuance bylin, zvednou Jamaica XO z davu. Osobitý Jamajský 
rum přináší další sladkost, sušené ovoce a kořeněný dort. Bourbon vanilka spolu s bylinnými tóny až 
do konce.

Prichard‘s Fine Rum ...............................................................2 cl - 70,- / 4 cl - 140,-
Prichard‘s Fine Rum je přesným znovu vytvořením pravého starodávného rumu silné chuti. Nejlepší 
voda v Tennessee se míchá s melasou a vytváří tak směs, která potom dozrává od 3 - 5 let v dubo-
vých sudech. Je to první autentický rum, který se nadále destiluje v Spojených státech amerických 
od prvních dní historie Ameriky.

Ron de Jeremy XO Rum 15yo .............................................. 2 cl - 70,- / 4 cl - 140,-
Ron de Jeremy XO Rum 15 let je říjemně sladký blend prémiových rumů z Barbadosu, Jamajky, 
Guyany a Trinidadu, které zrají až 15 let v dubových sudech po bourbonu. Jeho sytá tmavá barva se 
skvěle doplňuje s okrouhlým komplexním aroma s tóny karamelizovaných ořechů a koření, dlouhé 
a hladké zakončení pohladí smysly. Slovy samotného Rona Jeremyho: „sametový a uspokojivý“.

Plantation Barbados  
Extra Old 20th Anniversary Rum .................................... 2 cl - 75,- / 4 cl - 150,-
Plantation Rum 20 th Aniversaryo XO je jeden z nejlepších stařených rumů na světě. Rum dobře 
známý všem znalcům. Velice jemný, plná chuť tropického ovoce s náznaky vanilky, kokosu a ci-
trusových plodů, sladký až medový závěr. Směs velice starých, velmi kvalitních rumů převážně  
z ostrova Barbados. Skládají se z 20-30ti letých rumů z ostrova Barbados ve starých sudech po bou-
rbonu. Následně se transportuje do Francie, region Cognac, do malého městečka Ars v samém srdci 
regionu Cognac, části zvané „Grande Champagne“ kde již namíchané zrají další 1 - 2 roky v sudech 
po Cognacu „Pierre Ferrand  XO Grande Champagne“. Unikátní produkt, což dokládá asi nejcennější 
ocenění „San Francisco World Spirit competition Gold - 2011 „ obdoba Oscaru pro lihoviny.

Takamaka St. André 8 year old Rum ........................... 2 cl - 75,- / 4 cl - 150,-
St. André 8 year old Rum je prémiovým tmavým rumem seychelské palírny Trois Frères. Balen je do 
sympatické lahve s voskovým zalitím hrdla. Svůj první dojem potvrdí St. André 8 year old Rum i po 
otevření a to specifickou příchutí vanilky, skořice a medu umocněnou jemným, dřevnatým finišem. 
Jeho chuť dotváří osm let dlouhé zrání v dubových sudech. St. André 8 year old Rum je perfektní al-
ternativou k single malt whisky nebo koňaku a výborně se doplňuje s kubánskými či dominikánskými 
doutníky. Pokud máte po večeři chuť na speciální zážitek, je tento prémiový rum tou správnou volbou.

Deadhead Rum 6yo ................................................................. 2 cl - 80,- / 4 cl - 160,-
Deadhead rum je šestiletý mexický rum naplněný do pravděpodobně nejvýraznější lahve od vynále-
zu obalu s uměleckým vykreslením scvrklé hlavy v duchu prastaré Tsantsy. Je ideální pro popíjení 
po dobré večeři či pro požitkáře, kteří rádi dělají věci jinak. Deadhead rum přináší nejen zážitek ze 
samotného pití, ale zároveň je nositelem unikátního, i když poněkud morbidního příběhu... Dead-
head rum se vyrábí ze směsi cukrové třtiny a cukrové melasy. Svou chuť a charakter získává 
během 6 let zrání v dubovém sudu a výsledkem je mistrně vyvážený polosladký rum, který bude 
ozdobou vašeho baru. Na pohled má příjemnou jantarovou barvu a čichové buňky pohladí svým 
lehkým kávovo-čokoládovým aromatem.

Santos Dumont XO ................................................................... 2 cl - 90,- / 4 cl - 180,-
Santos Dumont X.O zraje ve sudech, po sherry a portském víně. Jemná chuť s ovocnými tóny. Závěr 
je dlouhý a sametový. Jedná se o speciální limitovanou edici, na etiketě je číslo láhve a sudu, ve 
kterém rum zrál. Tento neobvyklý rum pochází z Brazílie.
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Kraken Black Spiced Rum .....................................................2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Proč vyzkoušet Kraken Black Spiced Rum? Vyzkoušejte Kraken Black Spiced Rum z Trinidad  
a Tobago, a budete překvapeni. Tento rum připomíná inkoust nebo sekret z chobotnice ve skleněné 
nádobě. Legenda praví, že loď s největším množstvím černého rumu, který byl kdy přepravován  
z karibských ostrovů, nikdy nedorazil na místo určení. Při útoku Krakena na obchodní loď celý 
náklad barelů černého rumu spadl do moře, a rum byl pojmenován Kraken jako pocta nesporné 
síly a moci bájného netvora. Existuje spousta příběhů o útoku obří chobotnice Krakena na nákladní 
koráby, ale žádný z nich nebyl potvrzen.

BEENLEIGH DARK Rum .......................................................... 2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Beenleigh Dark Rum je součástí rodiny Beenleigh rumů, která se pyšní titulem nejstarší rumové 
palírny v Austrálii. První rum se zde vyrobil již v roce 1884. Je vyráběn výhradně z místních suro-
vin, z nichž nejdůležitější je melasa z oblasti Queensland. Beenleigh Dark Rum se právem nazývá 
australským rumovým pokladem. Jeho chuť je jemná s nádechem exotického ovoce. Závěr je plný 
s karamelovým podtextem.

Ron Barceló Imperial Rum ................................................... 2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Ron Barceló Imperia Rum 0,7L byl v letech 1999 a 2000 mezi 137 soupeřícími značkami rumu oce-
něn Chicagským institutem zkoumání nápojů (Beverage Tastings Institute of Chicago) nejvyšším 
hodnocením (97 bodů ze 100). Porota označila Ron Barceló Imperial jako „prvotřídní alkoholický 
nápoj světové úrovně“. Imperial je rodinné stříbro značky Barceló. Své mimořádné vlastnosti získá-
vá díky osmiletému zrání v sudech z amerického dubu.

Gosling´s Black Seal Dark Rum ..........................................2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
V roce 1806 se plavil Aglický obchodník Janes Gosling´s nákladem zboží pro americkou Virgínii. 
Nikdy tam však nedoplul. Unaven ze strastiplné cesty, zakotvil na ostrově Svatého Jiří na Bermu-
dách. Místo se mu zalíbilo natolik, že si zde otevřel vlastní obchod. Když James Gosling zemřel, jeho 
obchod převzal v roce 1857 jeho bratr Ambrose, který zde tři roky později začal vyrábět rum, který 
nejdříve jenom čepoval, později ho plnil do šampaňských lahví, které pečetil černým voskem. Dnes 
se Gosling stále vyrábí podle tajné receptury a stal se součástí kulturní památky na Bermudách. 
Na zdraví ...právě ochutnáváte kus historie. Gosling´s Black Seal Rum je vyráběn ze směsi zrajících 
ročníkových karibských rumů. Zraje v dubových barelech po whiskya bourbonu. Má bohatou plnou 
chuť po karamelu, vanilce a je příjemně nasládlý.

Trois Rivieres Cuvée de l‘Océan ....................................... 2 cl - 45,- / 4 cl - 90,-
Plantáže Trois Rivières byly založeny kolem roku 1660 a patří tak k nejstarším v Karibiku. Agricole 
rumy jsou vyráběny fermentováním a destilováním šťávy cukrové třtiny z prvního lisování dle pod-
mínek prestižního označení A.O.C. Martinique. Cuvée de l‘Océan je naprosto ojedinělý rum, který 
se vyrábí z cukrové třtiny, jež roste skoro ve vodě v nejjižnější části Martiniku. Tato třtina, spolu se 
speciálními technikami fermentace, utváří rum s jedinečným chuťovým profilem. Je překvapivě mi-
nerální a skvěle se v něm doplňují mořské tóny s herbálním nádechem cukrové třtiny. Je vynikající 
čistý i v koktejlech, jako napřiklad Daiquiri.

Doorly‘s XO Gold ....................................................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Martin Doorly´s byl prvním rumem exportovaným z Barbadosu v láhvích, V současnosti se ve 
světě dobře známé rumy Doorly´s vyrábějí v jedné z nejmodernějších palíren na světě. Destilerie 
Foursquare stojí na pozemku bývalého cukrovaru z roku 1636 a byla vyprojektována a zkonstru-
ována tak, aby byla vysoce úsporná a nezatěžovala životní prostředí. Unikátní charakter Doorly´s 
XO je dán pečlivým výběrem velmi starých rumů, které se po smíchání nechávají zrát v sudech 
po oloroso sherry. Dochází tak k propojení lahodných chutí vyzrálých rumů se sladkostí pocházejí 
právě z použitých sudů.

Malteco Reserva Maya Rum 10yo ................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Guatemalský Malteco rum je vynikající rum z cukrové třtiny, který zraje v dubových sudech v nad-
mořské výšce 2500m. Všeobecně panuje přesvědčení, že výroba ve vyšších nadmořských výškách, 
kde je chladněji, svědčí produkci alkoholu a dodává mu nezaměnitelnou chuť i aroma.
Patnáctiletý Malteco rum je velmi jemný, lehce nasládlý s chutí čokolády, vanilky a skořice. Vyzkou-
šejte chuť Guatemaly za výbornou cenu i Vy!

Austrian Empire Reserve 1863 Navy Rum .................2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Austrian Empire Reserve 1863 Navy Rum (Dárkové balení) zraje v sudech z amerického a fran-
couzského dubu a v sudech po španělském sherry. Unikátní směs 6 - 18 let starých rumů, které 
jsou již jako nemíchané destiláty výjimečné. Unikátní metoda staření jednotlivých složek směsi 
dává tomuto rumu originalitu a podmanivost. Vyvážená sladkost, ovocné tóny a příjemné nenásilné 
aroma této komplexní mistrovské směsi osloví všechny milovníky rumů.

Legendario Ron Aňejo Rum 9yo ...................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Legendario Ron Anejo Rum 9 let je všem známý Kubanský rum, který získal nesčetně ocenění 
a vyváží se do celého světa. Zraje 9 let v dubovém sudu po bourbonu. Rum se vyrábí v jednom 
více než 100 lihovarů na Kubě v centru Havany. Palírna se může ohlédnout za dlouhou tradicí. Je 
dvakrát filtrován aktivním uhlím, aby chuť byla hladší a mírnější. Aroma je plné rozinek, čokolády  
a pečených banánů. Chuť je jemná, sladká šokoládová s dlouhotrvajícím koncem.

Ron Botran Aňejo Sistema Solera Rum 15yo .................. 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Botran Reserva 15 je destilován z panenského medu, který pochází z nejkvalitnější cukrové třtiny 
rostoucí v jižní Guatemale. Tento rum zraje 5 až 15 let v rámci unikátního Solera systému, který 
kombinuje nevypálené a vypálené sudy po americké whiskey, sudy, kde dříve zrálo sherry, a sudy, 
ve kterých bylo uloženo portské víno.

Appleton Estate Extra Rum 12yo ..................................... 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Appleton Estate Extra Rum je luxusní jamajský rum z rodiny Appleton, který zraje minimálně 12 let 
v dubových sudech.
Barvu má jasně bronzovou a zaujme neobyčejnou chutí vlašských ořechů doplněnou muškátovým 
oříškem, pomerančovou kůrou a vanilkou. Díky jeho příjemné chuti jej doporučujeme konzumovat 
samotný bez přísad. Pokud si tento rum dopřejete s přáteli, počítejte s tím, že jedna lahev nebude 
stačit a Vaši hosté budou žádat více. 

Old Monk Supreme XXX Very Old Rum ........................ 2 cl - 50,- / 4 cl - 100,-
Old Monk Supreme XXX Very Old Rum je sedmiletý v Indii bezkonkurenčně nejoblíbenější tmavý 
rum. I přestože marketingoví specialisté značky Old Monk se zrovna nečiní, popularita Old Monk 
rumů neustále roste díky pozitivní „word of mounth“ kritice.
Pro Old Monk Supreme XXX Very Old Rum je typická čokoládová barva s lehce pomerančovým 
nádechem. Aroma má vanilkovo-karamelové a chuť vyváženou a jemnou. Vychutnejte si tento ne-
obyčejný melasový rum.

Arcane Extraromas Rhum 12yo ......................................... 2 cl - 55,- / 4 cl - 110,-
Arcane Extraromas Rum je chuťově bohatý dvanáctiletý prémiový rum z ostrova Mauricius dodáva-
ný v tajemně černé „lektvarové“ lahvi.
Po nalití do sklenice Vás okouzlí svou zářivě zlatou barvou s intenzivním medovým aroma doprová-
zeným cukrovou třtinou a exotickými rostlinami. Chuť má jemnou, aromatickou s prvky exotického 
ovoce, karamelu a cukrové třtiny. Zraje metodou Solera ve vybraných dubových sudech. Ideální pro 
milovníky kvalitních exotických rumů.

Turquoise Bay ............................................................................ 2 cl - 55,- / 4 cl - 110,-
Rum Torquoise Bay se vyrábí z melasy na ostrově Mauricius. Jde o blend rumů různého stáří, jehož 
nejstarší složkou je osmiletý destilát, Voní po karamelu a ovoci, nabízí ale také tóny dřeva. Na patře 
je sametový a lehký, s náznakem tropického ovoce. Zakončení má dlouhé a krémové.

Rum Don Papa ............................................................................ 2 cl - 55,- / 4 cl - 110,-
Don Papa je prémiový rum, který se malosériově vyrábí na ostrově Negros na Filipínách. Je inspi-
rovaný revolucionářem Dionisem Magbuelasem, známým rovněž pod přezdívkou Don Papa, kte-
rý na Filipínách vedl boj proti španělské nadvládě. Vzniká tradičním postupem fermentace šťávy  
z cukrové třtiny a následné destilace. Zraje v sudech z amerického bílého dubu. Proces zrání probí-
há ve skladech na úbočí Mount Kanlaon, což výslednému rumu dodává na jedinečnosti a zajímavě 
to ovlivňuje jeho chuťový profil. Don Papa se odlišuje nejen chutí, ale i obalem.

Dictador Solera Rum 12yo ................................................... 2 cl - 60,- / 4 cl - 120,-
Dvanáctiletý Dictador Solera Rum je špičkový kolumbijský rum vyráběný již od roku 1913. Podobně 
jako rumy Zacapa zraje systémem Solera. 
Dictador Solera Rum 12 let Vás již na první přičichnutí omámí vůní pravé kolumbijské kávy, vanilky, 
karamelu a medu. Na jazyku je příjemný medově plný s podtóny vanilky a dubu. Finiš je jemný, 
krémový a díky zrání v subových sudech také dřevnatý.

Pyrat XO Reserve Rum .......................................................... 2 cl - 60,- / 4 cl - 120,-
Pyrat XO Reserva Rum pochází z karibského ostrova Anquila a je komplexní směsí různých rumů, 
které zrály až 15 let v sudech z francouzského a amerického dubu. Po otevření ucítíte výrazné 
citrusové aroma doplněné chutí vanilky, marcipánu a vyzrálého ovoce.
Každá láhev Pyrat rumu obsahuje malý portrét patrona Hoti, ochránce všech věštců a barmanů. 
Určitě však přinese štěstí i Vám!

Ron Zacapa Centenario Solera  
Gran Reserva Rum 23yo ...................................................... 2 cl - 60,- / 4 cl - 120,-
Třiadvacetiletý Ron Zacapa Solera Reserva rum je luxusní třtinový rum ověnčený řadou ocenění 
z nejprestižnějších rumových soutěží na světě. Na Barbados Rum Festivalu 2002 vyhrál Platinum 
Award, když ze 100 možných bodů obdržel rovných 98. Nejvyšší skóre, které kdy bylo dosaženo.
Ron Zacapa Solera Reserva Rum 23 let zraje metodou Solera (tradiční dynamickou metodou, při 
které jsou míchány rumy různých ročníků a poté společně zrají ve vybraných sudech, čímž získávají 
unikátní chuť) a obsahuje tedy směs rumů, které zrály od 6 do 23 let. Výsledkem je dokonalá paleta 
chutí kombinující jemnost a ovocnost.

A.H. Riise Black Barrel Navy Spiced Rum .................. 2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
I kdyz je Black Barrel Navy Spice na trhu jen krátkou dobu, díky více jak 175 letům zkušeností této 
destilérie má co nabídnout. Je o krok dále než běžné spiceové rumy. I když je receptura tajná, mů-
žete ucítit skořici, hřebíček a vanilku. Chuť je, sladká, lehce pikantní, hladká a s tóny dřeva, lékořice 
a karamelu. Svůj název získal díky tomu, že vybraný rum s tajnou směsí koření  zraje dlouhou dobu 
v silně vypálených dubových sudech.

Presidente Rum 15yo ..............................................................2 cl - 65,- / 4 cl - 130,-
Nejlepší suroviny, čerstvá šťáva z cukrové třtiny, poctivá práce a vášeň pro ty nejlepší rumy. Vý-
sledek? Rum Presidente 15 Años. Hnědý, s jemnou vůní dřeva a čokolády a komplexní nasládlou 
chutí, jež se hodí do koktejlu i k samotnému popíjení. Byl kubánským národním hrdinou, slavným 
básníkem a také inspirací pro tvůrce solera rumu Presidente 15 Años. Jmenoval se José Martí. 
Hnědý rum pochází z Dominikánské republiky a jeho barva je tmavá, hnědočervená, mahagonová. 
Vůně je příjemně jemná, jen lehce dřevitá – odkazující na patnáct let, které rum strávil v sudech po 
burbonu. Je v ní lehce cítit čokoláda a pak také hnědý cukr a karamel. Chuť je na začátku příjemně 
sladká, karamelová, poté se přidává nádech vanilky a závěr je čokoládový.
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