Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do Stock
Spirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým
zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin
již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než
120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky
Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné
značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku
Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na
světě Johnnie Walker, oblíbený krémový likér Baileys,
nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier
a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a
bylinné likéry Bartida Original nebo distribuční značka
kubánského rumu Legendario. Od roku 2021 STOCK
Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky
společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“,
mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanquerey nebo bourbon
Bulleit. Více na www.stock.cz.

V YSVĚ TLIVK Y

XXXXXXXX

XXXXXX
Označení pravděpodobné spotřeby
produktu v běžném ,,main stream”
gastro provozu
BASIC
produkty do 199 Kč/l nebo ks)
ECONOMY
poměr cena/výkon (200–299 Kč/l)
HOUSE
každodenní používání (300–499 Kč/l)
PREMIUM
příležitost 2× v týdnu (500–999 Kč/l)
SUPER PREMIUM
příležitost 1× za měsíc (1000–2999 Kč/l)
ULTRA PREMIUM
zvláštní příležitosti (3000 a více Kč/l)
*ceny jsou uvedeny bez DPH
tolerance +/- 50 Kč

Legislativní zařazení
doporučený servis
jen tak

Hlavní zaměření

vhodné i pro smíchání
s nealkoholickými
nápoji
uplatnění
v míchaných nápojích

Název produktu

XXXXXXXXX

Popis produktu

Ahabus consum inatureis, non Etredo, nulturo
con vis crem ubliu etia ilin vesta dem se, quo es?
Iquo vernihilici tam rem cerehem iam, nosultum
sus virmihi licaeculis. Rursu
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 34 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

KUBA

Dostupné formáty

Obsah alkoholu
Země původu

Balení
Distributor

HOUSE

Označení průměrné spotřeby
Doporučené použití

doporučený servis
pro více osob,
například v klubech

potěší i jako dárek

vhodné pro
servírování více porcí

vhodné pro kombinování s kávou

OBSAH

86 VODKA

108 TEQUILA
98 GIN

181 ABSINT

118 RUM

114 MEZCAL
198 LIKÉRY

185 DESTILÁTY

218 PYRE

212 SIRUPY

174 COGNAC
141 WHISKY

178 VERMUT

224 BAROVÉ DOPLNKY
222 NEALKO

VODK A
VODKA
VODKA OCHUCENÁ
LIKÉR – BÁZE VODKA
READY TO DRINK

Slovo „vodka“ pochází z ruského výrazu pro „malé množství vody“. Historie připisuje místo původu Polsku
a Rusku. Nejčastěji se vyrábí z obilí, brambor, melasy z cukrové řepy nebo z hroznů. Právě tato vstupní surovina ovlivňuje chuť, jakou vodka má. Poláci používají převážně žito, Finové ječmen, Rusové mimo jiné pšenici
a chuťově velmi zajímavé brambory, vinnou révu či cukrovou třtinu. Důležitá je při výrobě vodky také kvalita
použité vody, typ destilace či filtrace. Na první pohled by se mohlo zdát, že je vodka takřka bez chuti.
Ale není vodka jako vodka! Právě vodce vděčíme za objevení filtračních metod. Byl to car Petr Veliký, který
dal v 18. století chemikovi Theodoru Löwitzovi úkol učinit ruskou vodku pitelnou bez přídavků koření, medu
a dalších chuťových úprav. Ten navrhl filtraci přes aktivní dřevěné uhlí. V dnešní době přišly na řadu křemičitý
písek, celulóza, bavlna, diamanty, platina, stříbro, ale i skořápky kokosového ořechu nebo med. Filtrace vodce
dotváří charakter a především image. Velké oblibě se těší také vodky ochucené.
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Amundsen Deep Blue,
Amundsen Expedition 1911 Vodka,
Amundsen Vodka, Božkov Republica
Vodka, Nautica, Smirnoff

Cryo, Ketel One,
Ketel One Citroen, Pravda Vodka

Cîroc, Haku Vodka

INSPIRACE
Cosmopolitan

Bloody Mary
Sklo
highball
Metoda přímo do skla
Suroviny 6 cl vodka, 1,5 cl čerstvá
citronová šťáva, 12 cl
rajčatový džus, 8 kapek
Tabasco (nebo jiná pálivá
červená čili omáčka),
4 střiky Worcestershire
omáčka, 2 špetky pepře,
1 špetka celerové soli
Ozdoba řapíkatý celer

Sklo
v shape
Metoda v šejkru; dvojité scezení
Suroviny 4,5 cl vodka, 1,5 cl Giffard
Parfait Triple sec liqueur,
0,75 cl čerstvá limetová
šťáva, 3 cl Ocean Spray
cranberry juice
Ozdoba pomerančová kůra

Skinny Bitch
Sklo
Metoda
Suroviny
Ozdoba

highball
přímo do skla
4 cl vodka, 15 cl soda
limetka
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VODK A
VODKA

READY TO DRINK

VODKA

6× destilovaná vodka

Nízkoalkoholické
s citrusovou chutí

Ediční prémiová vodka

Amundsen Vodka
Výjimečně jemné chuti, tak typické pro vodku
Amundsen, je dosaženo díky šestinásobné
destilaci. Každá destilace odstraňuje nečistoty
a nežádoucí chutě. Destilát je smíchán s kvalitní
vodou zbavenou nežádoucích minerálních látek
a změkčenou na ideální hodnotu. Nakonec se
vodka důkladně filtruje přes uhlíkové filtry,
takže výsledkem celé této složité technologie
je křišťálová čistota, jemná chuť a vůně bez
jakýchkoliv rušivých tónů. Vodku Amundsen si
nejlépe užijete jen tak ledově vychlazenou nebo
v kombinaci s vámi vybraným kvalitním sirupem
(malina, bezinka nebo okurka) dolité sodou
a dozdobené citronem a mátou.

Amundsen
Vodka & Soda

Amundsen Deep Blue je prémiová obilná vodka
v atraktivní lahvi vyrobená z 80 % z pšenice.
Díky šestinásobné destilaci a filtraci přes aktivní
uhlí získává křišťálovou čistotu a jemnost. Vodku
Amundsen si nejlépe užijete jen tak ledově vychlazenou nebo v kombinaci se sodou a čerstvou
šťávou z osminky růžového grepu.

Osvěžující drink na party s přáteli. Nejlépe
vychutnáte vychlazený přímo z plechovky nebo
ve sklenici ozdobený čerstvou mátou a plátkem
limetky.

OBJEM: 0,2 / 0,5 / 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,275 l

ALKOHOL: 6 %

OBJEM: / 1 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 14 / 15 / 12 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 24 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

NĚMECKO

HOUSE
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Amundsen
Deep Blue Vodka

BASIC

READY TO DRINK

HOUSE

VODK A
VODKA OCHUCENÁ

VODKA

VODKA

Vodka inspirovaná
polární zimou s chutí
zázvoru a citronu

Vodka s opravdovým
příběhem

Vodka z cukrové třtiny
s unikátní chutí

Amundsen Expedition
1911 Vodka
Božkov Republica
Vodka

Amundsen Expedition Vodka je inspirována
nedotčenou přírodou a čistotou jižního pólu. Toho
Roald Amundsen se svou výpravou dosáhl v roce
1911 jako první. Špičková a průzračně čistá vodka
ve stylové lahvi, inspirované ledovými krami,
má výjimečně jemnou chuť díky kombinaci těch
nejkvalitnějších obilných ingrediencí a filtraci pod
teplotou 0°. Díky ječmenu si drží balanc jemnosti
a sladkosti, zatímco žito dodává chuti eleganci
a zajišťuje, že vodka Amundsen Expedition má
jedinečný charakter.
Nejlépe si ji vychutnáte vychlazenou na 0 °C.

Amundsen Polar
Spice Vodka
Amundsen Polar Spice reprezentuje ráznější
kořenité podtóny. Zázvor vnáší do tohoto
originálního mixu zemitost a pikantnost, která
povzbudí, a citron zase příjemně osvěží. Fantasticky chutná v drinku s tonikem a citronem. Pro
zahřátí si ji smíchejte se svařeným jablečným
džusem a citronem.

Základem Božkov Republica Vodky je cukrová
třtina původem z Guatemaly, která vyniká svou
nasládlostí a svěžestí. Následnou fermentací
a několikanásobnou destilací je dosaženo dokonalé jemnosti. Plnou, vyváženou a zajímavou
chuť vodky si můžete skvěle vychutnat samotnou, s limetou a třtinovým cukrem nebo v jiném
oblíbeném míchaném drinku na bázi vodky.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 15 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 ks

POLSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

GUATEMALA

HOUSE

HOUSE

HOUSE
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VODK A
VODKA

VODKA

VODKA

Česká vodka s příběhem

Oceňovaná česká vodka

Tradiční vodka

Cryo Premium Vodka

Božkov Vodka

Hlavní surovinou pro výrobu vodky Cryo je
melasa z cukrové řepy. Ta obsahuje víc než 50 %
sacharidů, ale její chuť není sladká, ale naopak
spíš trochu nahořklá díky většímu obsahu
minerálních látek. Z melasy se pak na destilační
koloně vyrábí vysoce kvalitní, až 92× destilovaný
líh. K němu se přidá voda z vlastního zdroje,
která se během membránového čištění zbaví
všech nežádoucích látek. Vodka Cryo chutná
nejlépe ledově vychlazená.

Pražská vodka
Pražská vodka je tradiční obilná vodka vyrobená
v České republice. Pečlivá destilace, křišťálově
čistá voda a unikátní proces filtrace jsou zárukou
její jemné a čisté chuti.

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,04 / 0,2 / 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,2 / 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 240 / 14 / 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 14 / 12 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

PREMIUM
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Božkov Vodka je kombinace toho nejjemnějšího
lihu a speciálně filtrované měkké plzeňské vody.
Získala ocenění v mezinárodní soutěži World
Drinks Awards 2019. V soutěži obsadila 1. místo
mezi zúčastněnými čistými vodkami z České republiky. Božkov Vodka je čirá s dotekem vanilky
a karamelu, má lehký pepřový nádech s jemným
květinovým tónem.

ECONOMY

ECONOMY

VODK A
VODKA

VODKA

Poctivá česká vodka

Jemná česká vodka

Nautica
Finest Pure Vodka
Nautica je česká 6× destilovaná vodka, filtrovaná
přes aktivní uhlí. Při výrobě se využívá nejmodernější certifikovaná technologie, která zajišťuje
její absolutní čistotu. Nauticu ocení především ti,
kteří hledají něco opravdu zajímavého z českého
trhu.

Nordic Ice Vodka
Nordic Ice je poctivá čistá vodka. Díky kvalitním
surovinám a modernímu způsobu výroby má
dokonale jemnou chuť.
OBJEM: 0,04 / 0,2 / 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 240 / 14 / 12 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY

HOUSE
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VODK A
VODKA

READY TO DRINK

Původně ruská vodka

Nízkoalkoholické
s citrusovou chutí

Smirnoff Vodka
Smirnoff Vodka je původem ruská pšeničná
vodka, ale její více než 150letá historie je
mnohem bohatší. Začal ji psát Pjotr Arseňjevič
Smirnov v Moskvě už v roce 1860. Tato vyhlášená a samotným carem oblíbená palírna prošla
řadou změn. V letech 1886–1917 dodávala vodku
na carský dvůr, ale s nástupem revoluce byla
nucena ukončit svou produkci.
Rodinnou tradici obnovil až syn Pjotra Arseňjeviče Vladimir Smirnov v daleké Paříži. Právě
zde došlo k pofrancouzštění názvu na Smirnoff.
V současnosti se tato vodka vyrábí ve Velké Británii, ale zachovává si vysoké standardy původní
ruské výroby, takže vyniká svou lehkou a čistou
chutí s jemným nádechem pšenice. Je třikrát
destilovaná a desetkrát filtrovaná. To proto, aby
získala svou jemnost a průzračnost.

Smirnoff Ice je osvěžující párty drink s citrusovou
příchutí a nízkým obsahem alkoholu.

OBJEM: 0,05 / 0,5 / 0,7 / 1 / 3 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,25 l

ALKOHOL: 4 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 24 / 12 / 12 / 4 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SKOTSKO

HOUSE
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Smirnoff Ice

BASIC

READY TO DRINK

VODK A
VODKA

VODKA

Prémiová polská vodka

Prémiová polská
ochucená vodka

Pravda Vodka

Pravda Vodka
s příchutí

Pravda Vodka je polská prémiová vodka, jejíž historie sahá až do roku 1743. Vyrábí se v nedotčené
přírodě karpatských hor v okresu Bielsko-Biała
v jižním Polsku pod přísným vedením mistrů
destilace. Křišťálová voda z karpatských hor
a sladké, chemicky neošetřené, pozdně sbírané
žito z velkopolských polí jí dávají plnou, měkkou
a jemnou chuť. Unikátní šestinásobná destilace
začíná kontinuální destilací a končí tradiční kotlíkovou metodou. Filtrace probíhá jednak přes uhlí
z francouzské břízy a také metodou za studena.

Espresso
Karamel
Třešně
Kokos
Malina
Pomeranč
Citron

OBJEM: 0,05 / 0,35 / 0,7 / 1,0 / 1,75 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 37,5 %

KUSŮ V KARTONU: 24 / 6 / 6 / 6 / 1 ks

POLSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

POLSKO

PREMIUM

PREMIUM
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VODK A
VODKA

VODKA

Vodka ze 100 % pšenice
destilovaná v kotlíkovém
destilačním zařízení

Prémiová vodka
s přírodní esencí
čerstvých citrusů

Vodka vyráběná
z vinné révy
v oblasti Cognac

Ketel One Vodka

Ketel One Citroen
Vodka

Cîroc Vodka

Ketel One Vodka je vyrobena ze 100 % pšenice.
Její finální destilace probíhá v kotlíkovém destilačním zařízení, které jí dává jemný, smetanový
charakter. Chuťově je velmi jemná, hedvábná,
s lehkým citrusovým nádechem. Rodina Noletů
destiluje gin a vodky po více než 300 let, takže
se není co divit, že jsou její kvalitní produkty
nedílnou součástí barmanské soutěže Diageo
Reserve World Class.

Ketel One Citroen Vodka obsahuje přírodní
esence ze 6 druhů citrusů: dva druhy sicilských
citronů, jeden druh citronu ze Španělska, jeden
druh z Guineje a dva druhy svěžích karibských
limetek. Po destilaci se tato vodka nechává 24
hodin snoubit a odležet s citrusovými esencemi,
aby získala svoji charakteristickou intenzivní
citrusovou vůni se stopami čerstvě vymačkané
citronové šťávy.

Cîroc Vodka je 5× destilovaná, vyráběná
z vinné révy Ugni Blanc. Víno, které se z nich
připravuje, se 4× destiluje na kolonovém zařízení
a 1× v malých měděných kotlících. I samotná
fermentace pak trvá 14 dnů, což také přispívá
k dokonalé chuti. Právě pátá destilace dává
vodce její unikátní svěží, jemný, citrusový
charakter. Skvělá je samotná nebo jako základ do
osvěžujících koktejlů.

OBJEM: 0,7 / 1,0 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 / 12 ks

NIZOZEMSKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

NIZOZEMSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

PREMIUM
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VODKA

PREMIUM

SUPER PREMIUM

VODKA

Superprémiová japonská
rýžová vodka

Haku Vodka
Haku Vodka je vyrobena ze 100 % japonské bílé
rýže. Haku znamená v japonštině „bílá“. Slovo lze
také číst jako „brilantní“. A tato vodka doopravdy
brilantní je. A to po všech stránkách. Bílá rýže
se nejdříve fermentuje pomocí „rýžového kódži“.
Kvas se poté destiluje v kotli a pak na dvou
kolonách. Vodka se filtruje přes bambusové uhlí,
které jí dává bezkonkurenčně jemnou, zakulacenou a lehce sladkou chuť.
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAPONSKO

SUPER PREMIUM
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LIKÉR NA BÁ ZI VODK Y
LIKÉR – BÁZE VODKA

LIKÉR – BÁZE VODKA

Broskvový
nizkoalkoholický
přírodní likér
pro sladký spritz

Limetkovo-mátový
nízkoalkoholický
přírodní likér

Melounový
nizkoalkoholický
přírodní likér

Amundsen Fusiøn
Peach Fruit Liqueur

Amundsen Fusiøn
Lime & Mint Fruit
Liqueur

Amundsen Fusiøn Peach Fruit Liqueur, to je
spojení chuti 6× destilované vodky Amundsen
se svěží chutí čistě přírodní šťávy z broskve.
Skvěle se hodí do šumivého vína, do osvěžujících
míchaných drinků i na popíjení bez přísad.

Amundsen Fusiøn Lime & Mint Fruit Liqueur
spojuje limetovou šťávu a mátu s 6× destilovanou
vodkou Amundsen. Je skvělou alternativou pro
milovníky mojita, ale vynikající je také v kombinaci se sodou nebo s kolou a limetkou.

Amundsen Fusiøn
Melon Fruit Liqueur
Amundsen Fusiøn Melon Fruit Liqueur na bázi
6× destilované vodky Amundsen vás díky čistě
přírodním šťávám z cukrového melounu odrůdy
Cantaloupe zavede do světa báječné chuti. Ta vynikne jak samotná, tak v kombinaci s citronovou
limonádou, limetkou a snítkou máty.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 15 %

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 15 %

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 15 %

KUSŮ V KARTONU: 15 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY
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LIKÉR – BÁZE VODKA

ECONOMY

ECONOMY

LIKÉR NA BÁ ZI VODK Y
LIKÉR – BÁZE VODKA

LIKÉR – BÁZE VODKA

LIKÉR – BÁZE VODKA

Nízkoalkoholická
alternativa k silnějším
hruškovým destilátům

Likér připomínající
koktejl Piña Colada

Obsahuje kofein a taurin

Amundsen Fusiøn
Pear Fruit Liqueur
Amundsen Fusiøn Pear Fruit Liqueur je přírodní
hrušková šťáva smíchaná s 6× destilovanou
vodkou Amundsen. Tento likér je často vyhledávaný jako nízkoalkoholická varianta k silnějším
hruškovým likérům nebo destilátům. Servíruje
se vychlazený jen tak nebo s tonikem a plátkem
citronu.

Amundsen Fusiøn
Pineapple & Coco Fruit
Liqueur

Amundsen Fusiøn
Energy Fruit Liqueur

Amundsen Fusiøn Pineapple & Coco Fruit Liqueur
kombinuje šťavnatý ananas a čerstvý kokos
s 6× destilovanou vodkou Amundsen. Osvěžující
je v kombinaci s citronovou limonádou nebo
ananasovým džusem, kdy stoprocentně navodí
atmosféru dovolené v Karibiku.

Amundsen Fusiøn Energy Fruit Liqueur je
povzbuzující párty kombinace ovocné chuti,
taurinu a kofeinu na bázi 6× destilované vodky
Amundsen. Ideální je pít ho čistý a vychlazený
nebo v kombinaci s preferovaným nealkem,
případně energy drinkem.

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 15 %

OBJEM: 0,5

ALKOHOL: 15 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 15 %

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 15 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY

ECONOMY

ECONOMY
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GIN

GIN
LIHOVINA – BÁZE GIN

Gin pochází z Nizozemska, kde byl připravován již
v roce 1650 pod názvem genever (francouzsky genévrier = jalovec). Legenda praví, že dr. Franciscus de le
Boë, známý spíše pod jménem dr. Sylvius, stvořil lék
na ledvinové potíže, a smíchal tedy různé močopudné
suroviny: olej z jalovcových bobulí, puškvorec,
koriandr a obilný destilát. Angličtí vojáci nazvali
tento nápoj „Dutch courage“ neboli holandská kuráž
a přivezli jej do Anglie, kde zdomácněl.
V dnešní době je gin velmi oblíbenou a progresivní
kategorií alkoholu. Pro výrobu se používá převážně
základ z obilného destilátu, ale běžně se používá
například destilát kukuřičný nebo vinný. Gin musí
obsahovat jalovec a mít nejméně 37,5 % alkoholu.
Dál už je jen na výrobci, jakou recepturu použije. Do
ginů se přidává nepřeberné množství tzv. botanicals
(výtažků z rostlin a koření). Jedná se o semínka
koriandru, kořen anděliky nebo irisu, různé citrusy,
lékořice, mandle, skořice, ale i rozmanité ovoce či
květy, nebo dokonce zelenina.
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GIN LZE VYROBIT
NĚKOLIKA ZPŮSOBY:
COLD COMPOUNDING
jednoduchá varianta, která spočívá
v míchání základního destilátu
s jalovcem a botanicals nebo
esencemi za studena.
RACKING
redestilace základního destilátu, kdy
páry alkoholu procházejí např. síty
s botanicals a znovu kondenzují.
STEEPING
nejrozšířenější metoda, spočívající
nejprve v maceraci či jiném způsobu
extrakce botanicals v základním
destilátu a v jeho následné
redestilaci.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ GINU:
LONDON DRY GIN
je nejvíce ceněným druhem ginu. Je
suchý, čistý a svěží, absolutně bez
umělých barviv či přidaných sladidel
a vyrábí se redestilací základního
destilátu spolu s botanicals.
DISTILLED GIN
prožívá boom např. v podobě růžových
ginů. Jedná se o kvalitní gin, ke kterému
jsou po redestilaci spolu s botanicals
přidávány další ochucující a obarvující
složky jak přírodního, tak chemického
původu, a může být přislazen.
COMPOUND GIN
je typem ginu, kdy je základní destilát
pouze za studena smíchán s esencemi
a lahvován.

OLD TOM GIN
profilově stojí uprostřed mezi sladším
typem geneveru a suchým London
Dry ginem. Je odpovědí na potřebu
světových barmanů nalézt gin, jenž byl
oblíbený v 18. století v Anglii. Genever
se vyrábí v Nizozemsku už od 17. století
a dá se říct, že je předchůdcem ginu, jak
ho známe dnes. Destiluje se ze sladového ječmene, staří se v dubových sudech
a přidává se k němu jalovec
SLOE GIN
není gin v klasickém a legislativním
slova smyslu, ale tradiční britský likér na
jeho bázi, do jehož vůně, chuti i barvy
promlouvají plody divokých trnek, jež
jsou součástí receptury.
4

INSPIRACE
Singapore Sling

Dynybyl,
Gordon’s London Dry,
Larios 12

Roku Gin,
Tanqueray

Tanqueray Ten,
Sipsmith

(dle současné receptury z hotelu
Raffles v Singaporu)

Gimlet
(receptura dle Harryho Craddocka z knihy „The Savoy
Cocktail Book“ z roku 1930)
Sklo
V-shape
Metoda v míchací sklenici
Suroviny 4 cl gin, 4 cl Barange
lime cordial
Ozdoba limetka

Negroni
Sklo
Metoda
Suroviny
Ozdoba

Sklo
highball
Metoda v šejkru
Suroviny 4 cl gin, 2 cl Giffard Cherry
(třešňový) liquere, 1 cl
Giffard Parfait Triple Sec
liquere, 1 cl Bénédictine
D.O.M., 2 cl čerstvá limetová šťáva, 12 cl ananasový
džus, 1 cl Giffard grenadine
Syrup, 1 střik Angostura
bitters
Ozdoba máta, ananas, Barange
koktejlová třešeň”

rock
přímo do skla, dlouze promíchat
3 cl gin, 3 cl vermouth rosso, 3 cl campari bitter
pomerančová kůra
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GIN
GIN

GIN

Gin, který nechybí ani
na britském královském
dvoře

Sladký gin s chutí
vybraného zahradního
ovoce bez umělých
přísad

Dokonalé spojení ginu
a pomerančů

Gordon’s
London Dry Gin

Gordon’s
Premium Pink Gin

Gordon’s London Dry Gin je typický anglický
zástupce jalovcového ginu, jehož základem je
neutrální obilný destilát. 90 % jalovce pochází
z Itálie z oblasti Toskánska. Jalovec se nechává
odležet přibližně po dobu dvou let, aby získal
lepší ard. Další ingredience, jako koriandr, zázvor
a citrusové kůry, pak společně s trojitou destilací
dotvářejí známou a specifickou chuť. Barmani
po celém světě začali postupem času tento gin
používat nejen na přípravu klasického drinku
gin & tonik, ale i jako základ pro další míchané
nápoje. V rámci dnešních trendů gin & tonik
kultury doporučujeme Gordon’s London Dry
Gin s tonikem a tradičně s plátkem limetky.
Dále pak v kombinacích s plátkem pomeranče
a tymiánu nebo s plátkem růžového grapefruitu
a rozmarýnu.

Gordon’s Premium Pink Distilled Gin je anglickou
odpovědí na trendy gin & tonik kultury, která
čerpá z originální receptury z roku 1880. Její základ tvoří obilný destilát s výraznější jalovcovou
chutí. Karafiátově růžovou barvu získává během
výroby, a to z přírodních extraktů z jahod, malin
a červeného rybízu. Tento růžový gin láká svou
extravagancí. Je určen především těm, kteří mají
rádi sladší variantu ginu s tonikem. Gordon’s Premium Pink Gin servírujte s tonikem a plátky
čerstvých jahod. Pro větší chuťový zážitek pak
doporučujeme kombinovat v drinku s plátky
čerstvých jahod a čerstvě mletým pepřem nebo
pokrájenou čili papričkou. Gordon’s Premium
Pink Distilled Gin svou chutí exceluje i v šumivých vínech a bude vás bavit také v kombinaci
s brusinkovým džusem.

Gordon´s
Mediterranean Orange
Jalovcový základ GMO doplňují pikantní pomerančové tóny, aby v kombinaci s tonikem, plátkem pomeranče a snítkou čerstvého rozmarýnu,
dokonale připomenul středomořské osvěžení.

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 37,5 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 12 / 12 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 / 6 ks

ANGLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ANGLIE

HOUSE
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GIN

HOUSE

HOUSE

GIN
GIN

GIN

GIN

Svěží chuť
sicilských citronů

Typický představitel
suchého, jalovcovitého
ginu

Prémiový gin používající
při výrobě celé čerstvé
citrusové plody

Tanqueray
London Dry Gin

Gordon’s
Sicilian Lemon Gin

Tanqueray No. Ten Gin
Tanqueray No. Ten byl uveden na trh v roce 2000
jako nový gin západního stylu. Dostal jméno
podle destilačního kotlíku číslo 10, přezdívaného
Tiny Ten, ve kterém probíhá první destilace a je
zde vytvořeno citrusové srdce tohoto ginu.
Zatímco receptury většiny ginů obsahují pouze
sušené citrusové kůry, při výrobě Tanqueray
No. Ten se používají celé citrusové plody. Ke
čtyřem základním bylinkám se přidává ještě květ
heřmánku, čerstvý bílý grep, pomeranč a limeta.
Byl vytvořen speciálně pro koktejly typu Martini,
Gimlet nebo verze gin toniku s prémiovým
tonikem.

Tanqueray London Dry je čtyřikrát destilovaný
gin. Jedná se o perfektní a tradiční London Dry
Gin na základě čtyř botanicals: jalovec, koriandr,
kořen anděliky a kořen lékořice. Vyrábí se od
roku 1832 podle neměnné receptury. Vyvážená
typicky jalovcovitá chuť se stopami koriandru,
minerality, lehké zemitosti. Ve vůni s lehkým
nádechem citronové kůry. Ideální volba jako
house gin pro řadu gin toniků a koktejly typu
Negroni. Vyšší obsah alkoholu – 43,1 %. Od roku
1948 tradiční zelená lahev připomínající tvar
třídílného šejkru.

Gordons Sicilian Lemon Gin byl vytvořen podle
originální receptury Alexandra Gordna. Jalovcový
základ ginu je doplněný o chuť sicilských citronů,
aby v kombinaci s tonikem a plátkem citronu maximálně osvěžil. Takto namíchaný gin s tonikem
doporučujeme ještě zvýraznit snítkou tymiánu
doplněnou ješte o čerstvý rozmarýn a užít si tak
středomořskou atmosféru.
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,7 / 1,0 l

ALKOHOL: 43,1 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 47,3 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ANGLIE

KUSŮ V KARTONU: 12 / 12 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

HOUSE

PREMIUM

SUPER PREMIUM
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GIN
GIN

GIN

GIN

Osvěžující gin s chutí
pomerančů ze Sevilly

Extravagantní gin
s výraznou chutí
černého rybízu

Gin založený na
citrusovém plodu
rangpuru

Tanqueray
Blackcurrant Royale
Inspirován francouzskou rodinnou tradicí
a cestami Charlese Tanqueray v 40. letech
19. století. Tento gin je odrazem odvážnosti
Charlese Tanqueraye s tajemstvím a dekadencí
Francie té doby.
Je vytvořený na základě Tanqueray London Dry
ve spojení s bohatou šťavnatostí francouzského
černého rybízu s tóny vanilky a květinovými
tóny inspirovanými černou orchidejí.
Tento gin si nejlépe vychutnáte s tonikem,
černým rybízem nebo ostružinami, případně
v elegantní kombinaci s proseccem jako Royal
zážitek.

Tanqueray Flor de
Sevilla Gin
Tanqueray Flor de Sevilla se vyrábí za použití
hořkosladkých pomerančů pěstovaných v okolí
španělského města Sevilla. Díky tomu získává
ovocnou, šťavnatou chuť, jež je vyvážena
čtyřmi klasickými botanicals, které tvoří základ
Tanqueray London Ginu.

Tanqueray Rangpur je mimořádně vyvážený gin
pojmenovaný podle citrusového plodu. Jde o druh
citrusu pocházející z Asie, ze stejnojmenného
města na severu Bangladéše. Plod rangpuru připomíná na první pohled mandarinku, je ale kyselý
jako limeta. Verze Rangpuru byla představena
v roce 2006. Kromě čtyř základních botanicals
a kůry plodu rangpuru obsahuje ještě bobkový
list a zázvor.

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 41,3 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 41,3 %

OBJEM: 0,7 / 1,0 l

ALKOHOL: 41,3 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 / 12 ks

SKOTSKO

PREMIUM
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Tanqueray Rangpur Gin

PREMIUM

PREMIUM

GIN
GIN

GIN

Prémiový středomořský
citrusový gin

Prémiový středomořský
jahodový sladký gin

Larios 12 Premium Gin
Mediterránea

Larios ROSÉ Premium
Mediterránea Gin

Larios 12 Premium Gin Mediterránea je španělský
prémiový gin z Málagy. Vyrábí se metodou
London Dry, za použití unikátní pětinásobné
destilace v tradičních měděných kotlích.
Jeho základ tvoří obilný a kukuřičný destilát.
V chuťovém profilu se pak odráží 12 botanicals.
Specifickou chuť jalovce zjemňuje široká škála
lokálních citrusových plodů a výrazné aroma pomerančového květu. Výsledkem je lehká a svěží
chuť odrážející středomořský životní charakter.
Španělé si gin vychutnávají s kvalitním tonikem
a plátkem pomeranče.

Larios Rosé Premium Mediterránea Gin je španělský prémiový gin vyráběný ve městě Málaga.
Základní bází je obilný a kukuřičný destilát
s výhradně přírodními ingrediencemi. Jeho lehký
citrusový základ je obohacen o výraznou chuť
jahod tak, aby s tonikem a čerstvými jahodami
splňoval kvalitu módního a sladšího prémiového
ginu. Perfektně si gin Larios Rosé užijete v kombinaci s tonikem a plátky čerstvých jahod.

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 37,5 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ŠPANĚLSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ŠPANĚLSKO

HOUSE

PREMIUM
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GIN
GIN

Prémiový japonský
řemeslný gin

Malosériový řemeslný
výrazně jalovcový gin

Roku Gin

Sipsmith
London Dry Gin

Japonský prémiový řemeslný Roku Gin se vyrábí
v destilatérském domě Suntory v Ósace ve
stylu London Dry unikátní metodou destilace
botanicals. Jeho základ tvoří neutrální obilný
destilát o 43 % obsahu alkoholu. „Roku“ v japonštině znamená „šest“ a tento počet odkazuje
na základní botanicals z celkových 14. Jsou to
květ a listy sakury, japonský pepř sanšó, citrus
juzu a dva druhy zeleného čaje senča a gjokuro.
Botanicals ze čtyř ročních období a snad i lahev
ve tvaru šestiúhelníku mají vliv na kořenitou
až nahořklou chuť s nádechem citrusů a vůní
třešňového květu. Roku Gin se podává buď
čistý, nebo s tonikem a čerstvým zázvorem,
případně se uplatní v klasickém martini.

Sipsmith London Dry Gin je malosériový ručně
vyráběný gin ze samého srdce Londýna. Jeho
základem je pšeničný destilát o síle 41,6 %
alkoholu. Tento gin se vyrábí starou, tradiční
metodou v měděných „pot still“ kotlících. Destilace probíhá jen jednou a následně se už jen ředí
vodou na požadovaný objem alkoholu. Výslednou
chuť a charakter mu dodává nejen styl výroby,
ale především jalovec a směs přírodních přísad,
jako například skořice kasie, mandle, oddenek
kosatce a další. Tento gin je suchý, svěží,
jalovcový až borovicový, se znaky citrusů a vůní
letní rozkvetlé louky. Senzační je pro smíchání
s prémiovým tonikem a plátkem limetky nebo
jako základ koktejlu Martini.

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 41, 6 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAPONSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ANGLIE

PREMIUM
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GIN

SUPER PREMIUM

GIN
GIN

GIN

GIN

Gin vhodný
i k samotnému popíjení

Limitovaná edice ginu se
sběratelskou hodnotou

Tradiční český gin

OMG Gin
OMG Gin je vymazlený, na bylinky bohatý
a rukodělně destilovaný London Dry Gin
o celkové síle 45 % obsahu alkoholu. Základem
je velejemný líh. Vyrábí se průtahovou destilací
16 bylin a koření, které spolu vytvořily jeden
z nejkomplexnějších ginů na trhu. Najdete mezi
nimi tradičně jalovec, koriandr, puškvorec,
anděliku, ale i aframon rajské zrno, brusinky či
květ našeho národního stromu lípy srdčité. OMG
Gin získal v květnu 2014 maximálních 10 bodů od
německého magazínu Eye for Spirit jako teprve
8. gin z 54 doposud testovaných světových ginů
a v roce 2015 dostal stříbrnou medaili na Craft
Spirits Awards v Berlíně. Gin si nejlépe vychutnáte s kostkou ledu anebo s tonikem.

OMFG Gin

Dynybyl Special Dry Gin

Základ OMFG Ginu tvoří stejný recept jako
u klasického OMG Ginu. Tedy jalovec, koriandr,
puškvorec, andělika, aframon rajské zrno,
levandule, lípa srdčitá, brusinky a další. Jen je
přidáno něco extra. To extra je každý rok jiné
a nikdy se nebude opakovat. Každý ročník bude
jedinečný a slouží jako poděkování našim věrným
zákazníkům a fanouškům.

Český Dynybyl Special Dry Gin s téměř 100letou
tradicí má výraznou jalovcovou chuť. Značka Dynybyl v sobě už od časů svého zakladatele Emila
Dynybyla nese kus české historie. Poprvé na
sebe výrazně upozornila koncem října roku 1927
v pražském baru Luxor na Václavském náměstí.
Zde se tehdy konala druhá mezinárodní.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

SUPER PREMIUM

ULTRA PREMIUM

HOUSE
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GIN
GIN

GIN

READY TO DRINK

Český bezinkový gin

Český borůvkový gin

Nízkoalkoholické
s citrusovou chutí

Dynybyl Gin Bezinka
Dynybyl Bezinka je originální český gin vyráběný
z jalovcoveho destilátu s chutí bezového květu,
který bývá symbolikou pozdního jara. Tento gin
vás však svým lehkým a květnatým charakterem
v kombinaci s tonikem a plátkem citronu
doplněné ještě o snítku čerstvé máty zaujme
v jakemkoliv ročním období. Své uplatněni najde
ale i jako základní báze pro modifikaci klasických
1.Republikových koktejlů Gin Fizz nebo tehdy
velmi populární White Lady, které mohou být
připomínkou zakladatele značky Emila Dynybyla
a jeho nadšení pro barmanské řemeslo.

Dynybyl Violet
Gin & Tonic

Dynybyl Gin Violet je originální český gin
s borůvkovou chutí, který navazuje na současný
trend sladších ginů. Jeho lákavá příchuť i barva
z něj dělají skvělou alternativu k nyní tak populárním růžovým ginům. Servírujte ho v kombinaci
s tonikem, plátkem citronu a snítkou tymiánu.

Dokonale vyvážené spojení svěžesti toniku
s ginem a příchutí borůvek.

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,275 l

ALKOHOL: 6 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 24 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY
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Dynybyl Gin Violet

ECONOMY

BASIC

READY TO DRINK

LIHOVINA – BÁ ZE GIN
LIHOVINA – BÁZE GIN

Tradiční
nízkoalkoholický
hořkobylinný nápoj

Pimm´s Cup No. 1
Sklo
copa
Metoda přímo do skla
Suroviny 4 cl Pimm’s No.1.,
15 cl Fentimans Victorian Lemonade
Ozdoba citron, pomeranč, okurka, jahoda a máta

Pimm’s No. 1
Pimm’s No. 1 je lehký nápoj na bázi ginu, doplněný o karamelizovaný pomeranč, vybrané byliny,
ovocné kůry, exotické přísady a špetku chininu.
Bez koktejlu Pimm’s Cup No. 1 se v Anglii už od
roku 1840 neobejde žádná společenská akce.
Podává se ve sklenici zvané tankard a skládá
se z Pimm’s No. 1, typické anglické citronové
limonády, čerstvých jahod, pomeranče, citronu,
salátové okurky a čerstvé máty.
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 25 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ANGLIE

HOUSE
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TEQUIL A
Tequila je jedna z nejvíce fascinujících a mýty opředených
kategorií alkoholu. Může být vyrobena pouze z agáve a jen
v několika státech Mexika. Agáve je sukulent s mnoha
druhy, přičemž tequila se smí vyrábět pouze z Weberovy
modré agáve. Tequila poprvé vznikla destilací „piva“ z agáve zvaného „pulque“. Srdcem výroby tequily je městečko
Tequila ve státě Jalisco.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ TEQUILY:
100% BLUE AGAVE TEQUILA
kvas pochází pouze z agáve a výroba i lahvování musejí
proběhnout na území Mexika.
TEQUILA MIXTO
až do 49 % může být přidán jiný destilát a lahvovat se smí
i mimo území Mexika.
Mexická legislativa je v případě výroby tequily vcelku
striktní, vlastní ochranné označení od roku 1977 a nad
stařením tequil añejo a extra añejo dohlíží vláda.
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DLE BARVY A DOBY STAŘENÍ
LZE ROZLIŠIT TEQUILY:

Sombrero

BLANCO/SILVER
mladá, nestařená; některé tequily odpočaté v nerezových
tancích po dobu max. 2 měsíce
ORO, JOVEN / GOLD – ZLATÁ
„oro“ je tequila mixto obarvená karamelem, „joven“ je
100% Blue Agave Tequila silver smíchaná se 100% stařenou tequilou

Casamigos,
Tres Alegres Compadres

REPOSADO
stařená v dubových sudech 2 měsíce až 1 rok
AÑEJO
stařená v dubových sudech 1 až 3 roky
EXTRA AÑEJO
stařená v dubových sudech více než 3 roky

Don Julio

INSPIRACE
Margarita
Sklo
na margaritu
Metoda v šekjru
Suroviny 5 cl tequila, 2 cl Giffard
Parfait Triple sec liquer,
1, 5 cl čerstvá limetová
šťáva
Ozdoba slaná krusta (nemusí
být), osminka limety

Coletti royale

Tequila sunrise
Sklo
highball
Metoda přímo do skla
Suroviny 6 cl tequila, 12 cl pomerančový džus,
2 cl Giffard Grenadine
Ozdoba plátek pomeranče, Barange koktejlová třešeň

Sklo
copa
Metoda v šejkru, dolít perlivým vínem
Suroviny 4 cl tequila, 1 cl Giffard Fleur
de Sureau Sauvage (bezinkový)
Premium Liqueur, 1 cl Giffard
Parfait Triple sec, 0,5 cl Mixer
Blood orange (krvavý pomeranč)
purree, 1 cl čerstvá limetová
šťáva, 3 cl perlivé víno
Ozdoba sušený plátek červeného pomeranče”
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TEQUIL A
TEQUILA

TEQUILA

TEQUILA

Základní Tequila Silver

Základní Tequila Gold

Tequila ze 100 %
Weberovy modré agáve
za přijatelnou cenu

Tres Alegres Compadres
Blanco Tequila

Sombrero Tequila Silver
Sombrero Tequila Silver se vyrábí z modré agáve,
která prochází dvojnásobnou destilací. Má jasnou
barvu se stříbrnými odstíny a plným tělem.
Sladkou a ovocnou chuť vařené agáve doplňují
mírné kouřové tóny. Tato tequila získala stříbro
v soutěži International Review of Spirits Tasting
2018. Je jemná a vhodná k pití jak samotná, tak
v míchaných nápojích.

Sombrero Tequila Gold
Sombrero Tequila Gold má plnou, sladkou
kouřovou chuť s lehce dřevitými a ovocnými
agávovými tóny. Je jemná a výborně chutná
samotná i v míchaných nápojích.

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 1,0 l

ALKOHOL: 38 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

MEXIKO

HOUSE
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Tequila Tres Alegres Compadres Blanco je vyrobena výhradně ze 100 % Weberovy modré agáve.
Vyniká chutí pečené agáve a sladkou kouřovou
vůní. Srdce agáve „piña“ se peče v kamenných
pecích a po přírodním procesu fermentace prochází destilací v měděných kotlících. Tres Alegres
Compadres je skvělá 100 % tequila z destilerie
La Cofradía s více než 50letou tradicí výroby.
Ideální základ pro výrobu oblíbených koktejlů
Margarita nebo Paloma.

HOUSE

PREMIUM

TEQUIL A
TEQUILA

TEQUILA

TEQUILA

Tequila ze 100 %
Weberovy modré agáve
za přijatelnou cenu

Nejprodávanější
superprémium tequila
v Mexiku

Delší doba zrání
v dubových sudech

Tres Alegres Compadres
Reposado Tequila
Tequila Tres Alegres Compadres Reposado je
destilována ze 100 % Weberovy modré agáve
z vlastních plantáží destilerie La Cofradía. Zraje
dva měsíce v sudech z amerického dubu. Díky
tomu získává zlatavou barvu a vytříbenou
jemnou chuť agáve. V aromatu se mísí dub s vůní
sušeného ovoce. Doporučujeme konzumovat
při pokojové teplotě, kdy nejvíce vynikne chuť
a vůně agáve.

Don Julio Blanco

Don Julio Reposado

Don Julio Blanco je ultraprémiová tequila prodávaná v typických baňatých lahvích. Agáve, ze
které se vyrábí, se peče 72 hodin. Po samotné destilaci se tequila nechává ještě 60 hodin odležet
a až poté dochází k samotnému lahvování.

Don Julio Reposado dozrává ve vypálených dubových sudech po dobu 8 měsíců, což je neobvykle
dlouhá doba. Právě to přispívá k její vyvážené
chuti. Ideální je vychutnat si ji čistou, na ledu
nebo v koktejlech Margarita či Paloma.

OBJEM: 1,0 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

MEXIKO

PREMIUM

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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TEQUIL A
TEQUILA

TEQUILA

Superprémiová stařená
tequila jemné chuti

Výroční edice k 60 letům
značky Don Julio

Tequila tak, jak ji má rád
George Clooney

Don Julio Añejo

Don Julio 1942

Ruční sběr agáve, pomalé pečení, dlouhá
fermentace, destilace v malých kotlících, to vše
dělá tuto tequilu dokonalou. Verze Don Julio
Añejo zraje ve vypálených dubových sudech 18
měsíců, což jí dává perfektní balanc mezi chutí
agáve a dřevitými tóny. Nejlépe si ji vychutnáte
čistou nebo na ledu.

Tequila Don Julio 1942 byla vytvořena k šedesátému výročí založení značky. Na destilaci byly
použity jen vybrané agáve a byla destilována
v malém kotlíkovém zařízení, které v jedné dávce
vyrobí pouze tři sudy. Tato tequila zrála v sudu
2,5 roku a stočena byla do vysokých, štíhlých
lahví, jejichž tvar je inspirován listem agáve.

Casamigos Tequila
Při výrobě tequily Casamigos se používají ručně
tříděná modrá agáve z hornaté oblasti Mexika,
která se praží 72 hodin v tradičních cihlových
pecích. Pak se přidávají vlastní kvasinkové
kultury a tequila se dalších 80 hodin pomalu
fermentuje.

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

MEXIKO

SUPER PREMIUM
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TEQUILA

ULTRA PREMIUM

PREMIUM

TEQUIL A
TEQUILA

TEQUILA

TEQUILA

Ultrapremium tequila
v zajímavém balení

Vítěz v soutěži
Women’s Wine & Spirits
Awards 2019

Ultraprémium
stařená tequila

Padre Azul Tequila
Blanco

Padre Azul Tequila
Reposado

Padre Azul Tequila
Añejo

Padre Azul Blanco se lahvuje ihned po druhé
destilaci. Díky tomu je jasný a průhledný a zachovává si dokonalou chuť čerstvé agáve. Tato mladá
tequila je ideální pro samotné vychutnávání či
jako přísada vysoce kvalitních koktejlů.

Padre Azul Reposado dozrává v ručně vybíraných dubových sudech po bourbonu nejméně 8
měsíců. Právě dub dává této prémiové tequile
komplexní plnou chuť, která se příjemně rozvine
na patře, obzvlášť pokud ji pijete čistou.

Padre Azul Añejo dozrává v ručně vybíraných
dubových sudech po bourbonu nejméně 18 měsíců. Dodatečný vliv dubového dřeva dává této
prémiové tequile chuť plnou skořice, čokolády
a karamelizovaných ořechů.

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 3 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 3 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 3 l

ALKOHOL: 38 %

KUSŮ V KARTONU: 24 / 6 / 1 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 24 / 6 / 1 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 24 / 6 / 1 ks

MEXIKO

ULTRA PREMIUM

ULTRA PREMIUM

ULTRA PREMIUM
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MEZCAL
„MEZCAL AMO EL MAGUEY. (MILUJI AGÁVE.)
Svět mezcalu je úžasný a tajemný jako dávná mytologie
Aztéků. V jazyce nahuatl, kterým dodnes mluví více než 1,5
mil. lidí v Mexiku, znamená mezcal „pečená agáve“. Mezcal
se oproti tequile nevaří, ale peče se a to mu dodává typicky
nakouřenou vůni. Většina mezcalů se vyrábí tradičním
řemeslným postupem. Srdce agáve „piñas“ jsou přikryta
odřezanými listy agáve a pečou se ve vyhloubených jámách
v zemi vyložených rozpálenými kameny. Poté jsou rozdrceny
tradičním drtičem agáve „tahona“, který v tradiční výrobě
pohání oslík nebo mula. Destilační kotlíky jsou opravdu
unikátní, a mohou být dokonce z hlíny. Někteří výrobci „palenqueros“ mají až 200letou historii. Smí se používat přes 30
druhů agáve, nejčastěji se však používají espadín, tepextate
nebo barril a vyrábějí se i mezcaly ochucené. Něčím opravdu
speciálním je „pechuga“, což je kombinace např. ovoce, koření,
ořechů, nevařené rýže a syrového masa (pechuga = prsa).
Kolébkou mezcalu je stát Oaxaca, kde se nachází většina
pálenic z celého Mexika. Mezcal od roku 1995 též vlastní
chráněné označení původu a smí se vyrábět pouze v několika
dalších státech Mexika. V některých mezcalech lze najít
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larvu nosatce Scyphophorus acupunctatus nebo larvu můry
Comadia redtenbacheri, známou též jako gusano rojo. Jsou to
larvy, které se živí právě dužinou z agáve.

ROZDĚLENÍ JE U MEZCALU PODOBNÉ
JAKO U TEQUILY:

100% agáve nebo „mixto“, avšak s minimem 80% destilátu
z agáve:
JOVEN/BLANCO
nestařený
DORADO/GOLD
nestařený, dobarvený karamelem

REPOSADO
2 měsíce až 1 rok v sudech z cesmínového nebo bílého dubu
AÑEJO
stařen minimálně 1 rok v obdobných sudech o objemu 200 l

Bui Mezcal Blanco

INSPIRACE
Smoking
hot paloma
Sklo
highball
Metoda v šejkru a dolít sodou
Suroviny 2 cl Bui Mezcal, 2 cl Giffard
Piment d‘Esplette chilli likér,
2 cl čerstvá limetková šťáva,
2 cl Giffard Pamplemousse,
Rose sirup, 1 dl soda
Ozdoba krusta ze skořice a čili soli

Garden Sour

Fire & Brimstone

Sklo
highball
Metoda v šekjru a dolít sodou
Suroviny 4 cl mezcal, 2 cl Giffard
Rhubarbe liqueur, 2 cl čerstvá
citronová šťáva, 1 cl Giffard
Gomme (cukrový) sirup, 2 střiky celerového bitters
Ozdoba spirála z rebarbory

Sklo
rock
Metoda rozdrtit čili v šejkru, vyšejkrovat a dvojitě scedit
Suroviny 2 proužky pálivé čili papričky, 4,5 cl mezcal, 1,5 cl Giffard Parfait Triple sec liqueur, 2 cl čerstvá
citronová šťáva, 2 střiky pomerančového bitters, 0,75 cl Giffard Agave syrup
Ozdoba citronová kůra
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ME ZCAL
MEZCAL

MEZCAL

Barmany vyhledávaný
mezcal do koktejlů

Mezcal vyrobený
ze dvou odrůd
agáve s výjimečným
charakterem

Xiaman Artisanal
Mezcal
Superprémiový mezcal Xiaman se vyrábí ze
100 % vyvážené kombinace odrůd agáve Espadín
a divoké, velmi unikátní Tepextate. Prvotřídní
kvalitu udává tradiční výroba „artesanal“, která
je nejautentičtější formou výroby mezcalu. Právě
ta mezcalu předává příjemně kouřové tóny s výraznou stopou agáve a absolutně bezkonkurenční, velejemnou chuť. To vše se ukrývá v nádherné
gravírované lahvi s uzávěrem v podobě hlavy
jaguára ručně vyráběným z barevných korálků.
Ruční výroba každé jedné lahve trvá více než
13 hodin.

Bui Mezcal Blanco
Řemeslný mezcal Bui, vyrobený z odrůdy agáve
Espadín, je průzračně čistý a má ovocné aroma
s jemným kouřovým nádechem, který získává během tradičního postupu výroby. Příprava agáve
probíhá klasickou mexickou metodou pečení
v kónické jámě přikryté lávovými kameny a listy
agáve. Doporučujeme konzumovat čistý nebo
jako součást netradičních koktejlů.
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 44 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

MEXIKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

MEXIKO

SUPER PREMIUM
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ULTRA PREMIUM

ME ZCAL
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RUM

CACHAÇA
RUM SVĚTLÝ
RUM
TŘTINOVÝ DESTILÁT (ELIXÍR & SPICED)
RUMOVÝ LIKÉR
LIHOVINA
READY TO DRINK

Rum je trendová kategorie alkoholu s bohatou historií a plná zajímavých variací a chutí. Jedná se o 100% destilát z cukrové třtiny, která se z Nové Guiney rozšířila do dalších částí světa. Slovo mohlo vzniknout mimo jiné také odvozením
od latinského názvu pro cukrovou třtinu Saccharum officinarum či ze slova rumbullion. Tak se říkalo rumu na ostrově
Barbados okolo roku 1650.
Dle způsobu výroby můžeme rozdělit rum na průmyslový „industrial“, vyrobený z panenského medu či melasy, nebo na
zemědělský „agricole“, vyrobený přímo z čerstvé šťávy cukrové třtiny. Dále se rumy odlišují např. podle země původu, délky
a způsobu fermentace či staření. Výsledný charakter rumu pomáhají dotvářet různé druhy sudů. Nejčastěji se používají
sudy po bourbonu z amerického bílého dubu, ale setkáváme se také se sudy po sherry a dalších produktech. Častým způsobem staření rumů je „solera system“, kdy se do sudu se starším rumem přidává vždy rum z mladšího ročníku. Například
největší výrobce v Panamě staří své rumy tzv. ročníkovým paletovým systémem a sud se doplňuje vždy rumy stejného
ročníku. Směs rumů s číslovkou a slovem „añejo“ na etiketě pak určuje „vážený průměr“ rumů různého stáří ve směsi.
V našich končinách se usídlilo označení „tuzemák“. Z legislativního hlediska však o rum nejde, jelikož není vyroben z cukrové třtiny. Lze se domnívat, že „inländer-rum“ vznikl v zemích Rakouska-Uherska jako náhražka pravého třtinového
rumu. Český tuzemák se vyrábí převážně z řepné melasy s přídavkem rumové tresti, karamelu a cukru.
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DLE PŮVODU LZE RUMY ROZDĚLIT
DO NĚKOLIKA STYLŮ:
ŠPANĚLSKÝ
sušší typ rumu z melasy nebo panenského medu,
většinou vyrobený kontinuální destilací; Kuba, Portoriko,
Dominikánská republika, Venezuela a další
FRANCOUZSKÝ
zemědělský rum ze šťávy cukrové třtiny, může být
vyroben jak v měděném kotli, tak na kontinuální koloně;
Martinik, Guadeloupe, Haiti a další
ANGLICKÝ
těžší, aromatický, často vyrobený v měděných kotlích či
kontinuální destilací; Jamajka, Barbados, Trinidad a Tobago, Svatá Lucie a další
OSTATNÍ
brazilská cachaça, která se vyrábí přímo ze šťávy cukrové třtiny jejím podrcením, nebo rumy např. z Japonska či
jiných zemí
MODERNÍ
tyto rumy se vyznačují především tím, že za značkou stojí
vášeň k rumu a marketingový příběh, výrobce nakoupí
rumy od různých producentů a produkt sám lahvuje

Bandita Black Rum

Captain Morgan Caribbean White Rum

Legendario Añejo Blanco

Cachaça Ypióca 150

Bandita Original Rum

Captain Morgan Dark Rum

Legendario Dorado

Cachaça Ypióca 160

Božkov Republica Exclusive

Captain Morgan Spiced Gold

Legendario Elixir de Cuba

El Comandante Reserva Exclusiva Rum

Božkov Republica Exclusive White

Captain Morgan Tiki Mango & Pineapple

Božkov Republica Reserva

Roble Viejo Ultra Añejo

Cachaça Ypióca Reserva
Especial Ouro

Cortez Ron de Panama Blanco

El Comandante Overproof 151 Rum

Ron Abuelo XII Two Oaks

Cortez Ron de Panama Oro

Captain Morgan Black Spiced Rum

Ron Zacapa 23 Centenario

Ron Pampero Añejo Blanco

Cortez Spice Ron

Ron Zacapa Edición Negra

Ron Pampero Añejo Especial

Ron Zacapa Reserva Limitada 2019

Cortez Ron de Panama Añejo

Abuelo Centuria

Legendario Añejo 9 Años

Roble Viejo Extra Añejo

Ron Abuelo Añejo

Ron Abuelo Añejo 12 Años

TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
RUM – SVĚTLÝ

RUM – CACHACA

Cachaça Ypióca Reserva
Especial Prata
RUM – CACHACA

RUM – SVĚTLÝ
RUM

TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
RUM – SVĚTLÝ
RUM

RUM – SVĚTLÝ

RUM – SVĚTLÝ
RUM

TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT
RUM

Božkov Republica Espresso
RUMOVÝ LIKÉR

Kakadu Elixir de Banana
RUMOVÝ LIKÉR

RUM

Božkov Republica Honey

RUM – CACHACA

TŘTINOVÝ DESTILÁT
RUM

RUM
RUM
RUM

TŘTINOVÝ DESTILÁT
RUM
RUM
RUM

Ron Abuelo Añejo 7 Años

RUMOVÝ LIKÉR

RUM

Legendario Ronssé
RUMOVÝ LIKÉR

RUM

RUM – CACHACA

Elixir de Ron
RUMOVÝ LIKÉR

Ron Extra Añejo Pampero
Aniversario Reserva Exclusiva
RUM

Ron Pampero Añejo Selección
RUM

Ron Zacapa XO
RUM
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Hemingway daiquiri

Floral Daiquiri

Sklo
coupette
Metoda v šejkru
Suroviny 4 cl světlý rum, 1 cl Giffard Marasquin Liquere, 0,5 cl Giffard
Gomme (cukrový) syrup, 1 cl čerstvá
limetová šťáva, 1 cl čerstvá grepová
šťáva
Ozdoba zástřik graperuitovou kůrou

Sklo
coupette
Metoda podrtit borůvky, v šejkru; dvojité
scezení
Suroviny 6 cl světlý rum, 1 cl Giffard Fleur
de Sureau Sauvage (bezinkový)
Premium liqueur, 1 cl Giffard
Lavender (levandulový) sirup,
0,5 cl Crème de Violette (fialkový)
liqueur, 2 cl čerstvá limetová
šťáva, 3 čerstvé borůvky
Ozdoba sušená levandule

Caipirinha
Sklo
rock
Metoda podrtit, promíchat
Suroviny 6 cl světlý rum/cachaca, ½ čerstvé limety, 2 cl Giffard Cane
Sugar (třtinový cukr) syrup
Ozdoba osminka limety
120

INSPIRACE

Captain Stormy

Zombie

Sklo
highball
Metoda přímo do skla
Suroviny 4 cl tmavý rum, 1 cl Giffard Gomme
(cukrový) syrup, 2 cl čerstvá limetová šťáva, 2 střiky Angostura Bitters,
15 cl Fentimans Ginger Beer
Ozdoba osminka limety

(Trader Vic's verze z knihy
„Bartenders guide“ z roku 1947)
Sklo
higball / tiki / huricane – na ledové tříšti
Metoda v šejkru
Suroviny 4 cl tmavý rum, 2 cl světlý rum,
1 cl El Comandante overproof 151,
2 cl Giffard Orange Curacao, 2 střiky
BARTIDA ORIGINAL Absinth, 1 cl Giffard
Grenadine, 2 cl čerstvá citronová šťáva,
2 cl pomerančová šťáva
Ozdoba máta, pomeranč, Barange koktejlová
třešeň”
121

CACHAÇA
RUM – CACHACA

RUM – CACHACA

RUM – CACHACA

Vyhledávaná značka
pro koktejl Caipirinha
– stříbrná

Vhodná pro kreativní
barmany – zlatá

Cachaça pro samotné
popíjení

Cachaça Ypióca Reserva
Especial Ouro

Cachaça Ypióca Reserva
Especial Prata

Cachaça Ypióca Reserva Especial Ouro zraje
dva roky v sudech z lokálního brazilského dřeva
freijo. Je téměř čirá, jen s jemným dotekem zlaté
barvy. Odtud pochází její název „ouro“, tedy
zlatá. Voní po mírně praženém cukru a vyznačuje
se příjemně ostrou chutí.

BARVA: čirá, stříbrná
VŮNĚ: výrazná, slámovost, čerstvá cukrová
třtina
CHUŤ: ostrá, výrazná chuť čerstvé cukrové třtiny
připomínající mladou grappu

BARVA: lehce zlatavá
VŮNĚ: výrazná, slámovost, čerstvá cukrová
třtina
CHUŤ: ostrá, výrazná chuť čerstvé cukrové třtiny
připomínající mladou grappu

Cachaça Ypióca 150
Cachaça Ypióca 150 se staří po dobu šesti let.
Z toho tři roky zraje v balzových sudech a další
tři roky v sudech dubových. Díky tomu je to jemný a komplexní rum, který se konzumuje čistý,
nejlépe ve vinné sklenici, aby mohly vyniknout
všechny jeho chutě a vůně.

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 39 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

BRAZÍLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

BRAZÍLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

BRAZÍLIE

HOUSE
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Cachaça Ypióca Reserva Especial Prata je mladá
cachaça zvaná „prata“, tedy stříbrná. Zraje
v sudech z lokálních brazilských dřevin po dobu 1
až 2 let. To jí dodává silné aroma, které se skvěle
hodí do koktejlu Caipirinha.

HOUSE

SUPER PREMIUM

CACHAÇA / RUM – SVĚ TLÝ
RUM – CACHACA

CACHACA

RUM – SVĚTLÝ

Dárková cachaça, kterou
ocení nejen znalci

Prémiová směs velmi
starých cachaças

Kombinace až 5letých
rumů – skvělý základ
rumových koktejlů

Božkov Republica
Exclusive White

Cachaça Ypióca 160
Ypióca Cinco Chaves

Jak název napovídá, Cachaça Ypióca 160 byla
vyrobena k 160. výročí založení firmy. Před
fermentací se do cukrového džusu přidávají ty
nejlepší importované slady a poté se nechává 6
let zrát v sudech z místních dubů. Výsledkem je
mimořádně vytříbená chuť a vůně.

Ypióca Cinco Chaves je směs různých druhů
cachaças, z nichž některé jsou stařeny až 20
let v sudech z kaštanového a dubového dřeva.
Destilerie Ypióca se může pochlubit obrovským
skladem plným sudů vyrobených ze dřeva
brazilských lesů, z nichž některé jsou extrémně
vzácné. Ypióca Cinco Chaves je limitovaná edice
s očíslovanými lahvemi.

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: výrazná, cukrová třtina, kořenitost
CHUŤ: výrazná chuť dřeva, ořechy a zajímavá
kořenitost
OBJEM: 0,7 l
KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SUPER PREMIUM

ALKOHOL: 39 %
BRAZÍLIE

Božkov Republica Exclusive White je kombinace
třtinových rumů, z nichž některé zrály v dubových sudech až 5 let. Má jemnou zlatavou
barvu a plnou mírně nasládlou třtinovou chuť.
Rum si vychutnáte s kolou nebo třeba v mojitu.
Netradičně je pak vynikající smíchaný s tonikem,
střikem rebarborového bitteru a čerstvým
koprem.

OBJEM: 0,7 l
KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SUPER PREMIUM

BARVA: průzračně čirá
VŮNĚ: po vanilce, karamelu a kandovaném ovoci
CHUŤ: příjemně nasládlá se stopy vanilky,
meruněk a ananasu

ALKOHOL: 39 %
BRAZÍLIE

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

TRINIDAD, DOMINIKÁNSKÁ
REPUBLIKA, GUYANA, JAMAJKA

HOUSE
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RUM – SVĚ TLÝ
RUM – SVĚTLÝ

RUM – SVĚTLÝ

RUM – SVĚTLÝ

Sušší typ bílého rumu

Vhodný do koktejlů

Barmanova volba pro
přípravu koktejlů

Captain Morgan
Caribbean White Rum

Ron Pampero Añejo
Blanco

Cortez Ron Blanco, to je světlý rum zrající 18
měsíců v sudech po bourbonu. Poté se filtruje
přes aktivní uhlí, aby získal svoji světlou barvu
a jemnou chuť. Hodí se do míchaných nápojů jako
mojito nebo daiquiri.

Captain Morgan White Rum má svůj původ v Karibiku. Se svým novým, vylepšeným chuťovým
profilem je ve správném množství ideálním základem oblíbených rumových anebo tiki koktejlů.
Tento univerzální světlý rum je vhodný např.
pro klasický koktejl Cuba Libre, tedy s kolou
a limetkou, nebo pro stále oblíbené mojito.

BARVA: čirá, s lehkým zabarvením ze zrání v sudu
VŮNĚ: lehká, nepříliš výrazná, dotek kořenistosti
a slámovosti
CHUŤ: velmi lehká s tóny cukrové třtiny, svěží
chuť mladého destilátu v závěru

BARVA: průzračně čirá
VŮNĚ: lehká, jemná s vanilkou, melasou a kolovými oříšky
CHUŤ: sladká , lehce karamelová s nádechem
tropického ovoce

Venezuelské Pampero Blanco Añejo je směs
mladého, 6měsíčního a 4letého, v sudech z bílého
dubu stařeného rumu. Starší rum se filtruje přes
aktivní uhlí, aby získal světlou barvu, a následně
se smíchá s rumem mladým. Má lehkou ovocnou
chuť s nádechem vanilky, bezového květu a zeleného jablka. Barmani ho využívají jako základ pro
delikátní koktejly a míchané nápoje z rumu.

Cortez Ron de Panama
Blanco

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 1,0 / 1,75 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

KUSŮ V KARTONU: 144 ks/6 ks/6 ks/6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 6 / 6 ks

JAMAJKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

VENEZUELA

HOUSE
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BARVA: čírá, lehce slámová
VŮNĚ: jemná, lehce nasládlá po melase
CHUŤ: lehká sladkost v úvodu přechází do chutí
melasy a ovoce

HOUSE

HOUSE

RUM SVĚ TLÝ / RUM
RUM – SVĚTLÝ

RUM

RUM

Stařený bílý rum

Typ suššího rumu

Suchý rum

Legendario Añejo
Blanco

Legendario Añejo
9 Años

Legendario Añejo Blanco je dvouletý bílý
kubánský rum s jemným ovocným aromatem,
filtrovaný přes aktivní uhlí a stařený v sudech
po bourbonu vyrobených z bílého amerického
dubu. To vše mu dává jemný chuťový profil. Proto
je vhodný zejména do karibských koktejlů. Čistý
se podává na ledu se zástřikem šťávy ze čtvrtiny
pomeranče.

Legendario Dorado

Legendario Rum Añejo 9 Años je 9letý melasový
rum, který zaujme svou typicky suchou kubánskou chutí s lehkým dotekem dřevitosti. Tu mu
dávají sudy po bourbonu, ve kterých zraje.

Legendario Dorado je kubánský rum zrající 4
roky v sudech po bourbonu vyrobených z bílého
amerického dubu. Je vhodný pro přípravu prémiových koktejlů nebo jen pro samotné popíjení.

BARVA: čirá až lehce slámová
VŮNĚ: lehká, nevtíravá vůně melasy a ovocného
aroma
CHUŤ: suchá ale plná chuť, dotek melasy,
výrazný závěr

BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: pomerančové a meruňkové tóny přechází
do zázvoru
CHUŤ: suchá, kořenitá s tabákem a dubovou
hořkostí, zralé tropické ovoce, tóny
mandarinkové kůry

BARVA: sytě zlatavá
VŮNĚ: lehká dřevitost v spojení s melasou
CHUŤ: lehký dotek melasy a karamelu v dozvuku
pak ovocný a minerální

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

KUBA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

KUBA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

KUBA

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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RUM
RUM

RUM

Limitovaná série

Perfektní pro přípravu
základních rumových
koktejlů

Favorit mezi 7letými
rumy pro tvorbu chuťově
zajímavých koktejlů

Legendario Reserva
15 Años

Ron Abuelo Añejo

Legendario Reserva 15 Años je unikátní
rum zrající 15 let v sudech z amerického
bílého dubu, kde předtím odpočíval
bourbon. Jedná se o limitované množství
v exkluzivních keramických lahvích. Díky
své exkluzivitě se časem zhodnocuje jako
investice.

Rum Abuelo Añejo je nejmladší směs panamských ročníkových rumových rezerv starých
minimálně 5 let. Rumy zrají v sudech po bourbonu z amerického bílého dubu a dodávají rumu
lehkou nakouřenost. Je to rum velice vhodný pro
přípravu klasických rumových koktejlů, jako je
například Rum Collins nebo Piña Colada.

BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: hluboká, kořenitá s tóny zralého
dřeva, švestkového džemu a rozinek
CHUŤ: silná kořenitost, suchost s nádechem cukrové třtiny a pomerančů

BARVA: světlé jantarová
VŮNĚ: opékané a ovocné tóny
s tropickým ovocem
CHUŤ: lehký rum se zajímavou kořenitostí,
dřevitostí a karamelem, lehce
kouřový závěr

Ron Abuelo Añejo
7 Años
Ron Abuelo Añejo 7 Años je bohatá směs panamských rumových rezerv starých 7 let. Rumy
zrají v sudech po bourbonu z amerického bílého
dubu. Je to první volba pro barmany po celém
světě, vhodná pro přípravu jak aperitivních,
tak digestivních koktejlů. Jeden z mála rumů
v kategorii sedmiletých, který je vhodný i pro
samotné vychutnání.
BARVA: načervenale jantarová
VŮNĚ: tóny datlí, rozinek a vanilky
CHUŤ: lehce minerální, vybalancovaná s tóny
fíků, dochuť po skořici a sušeném ovoci

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 1,0 / 1,75 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 1,0 / l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 1 ks

KUBA

KUSŮ V KARTONU: 144 / 6 / 6 / 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 144 / 6 / 6 ks

PANAMA

ULTRA PREMIUM
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RUM

PREMIUM

PREMIUM

RUM
RUM

RUM

RUM

Skvělý typ rumu
pro vychutnávání

Dostařený v novém,
speciálně vypáleném
sudu

Směs rumů nejméně
30 let starých

Ron Abuelo XII
Two Oaks
Ron Abuelo XII Two Oaks je exkluzivní směs
panamských rumových rezerv starých 12 let,
které jsou stařeny v sudech po bourbonu z amerického bílého dubu. Tento úžasný základ je vhodný pro experimentování s dalším dostařením.
Dle speciální vlastní techniky si Abuelo nechává
vyrábět nové, extra vypálené sudy v Napa Valley
v Kalifornii. Tyto sudy jsou využívány pro Abuelo
XII Two Oaks pouze jednou a po dobu devíti
měsíců je v nich rum dostařován. To mu zaručuje
vznešeně hebkou a delikátní chuť. Je vhodný
pro vychutnání bez ledu pro všechny milovníky
rumů, kteří vyhledávají opravdovou delikatesu.

Ron Abuelo Añejo
12 Años
Ron Abuelo Añejo 12 Años, elegantní směs
panamských nových rezerv starých 12 let, které
zrály v sudech z amerického bílého dubu po
bourbonu. Delikátní rum vhodný do prémiových
koktejlů i k samotnému vychutnání.

Abuelo Centuria
Dokonalost se nedá uspěchat. S tímto mottem
v roce 2011 představila největší panamská palírna Varela Hermanos rum Ron Abuelo Centuria,
kterým se rozhodla s mírným zpožděním oslavit
sto let od svého vzniku. Světlo světa tak spatřil
naprosto unikátní 30letý tmavý rum Abuelo
Centuria, stařený metodou solera. Rumy zrají
v sudech po bourbonu z amerického bílého dubu.
Centuria je limitovanou edicí rodinné rezervy,
vyrábí se pouze 10 000 lahví ročně pro celý svět.
Velice vhodný pro dlouhé vychutnávání.

BARVA: tmavě mahagonová
VŮNĚ: lehce kouřová s intenzivní vůni dubu
následována elegantními tóny vanilky
a kávy s dotekem opékaných mandlí
CHUŤ: intenzivní dřevité tóny s unikátní sladkou
kouřovostí, koření karamel a přažená káva
s lehkým dotekem kolových ořechů

BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: tóny kakaa, sušených švestek, opékaného
dřeva a ořechů
CHUŤ: velice vybalancovaná s tóny vanilky,
sušeného ovoce a tabáku s čokoládovým
dozvukem

BARVA: mahagonová
VŮNĚ: sladké citrusy, švestky, rozinky, pekanové
ořechy a kakao
CHUŤ: tóny zralého ovoce, meruňkové odstíny
s dozvukem vyzrálého dřeva

OBJEM: 0,05 / 0,7 / 1,0 / l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 144/6 / 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

ULTRA PREMIUM
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RUM
RUM

RUM

RUM

Základní tmavý rum pro
karibské a tiki koktejly

Ideální pro přípravu
rumového koktejlu
Old Fashion

Perfektní pro koktejl
Rum Collins

Captain Morgan
Dark Rum

Cortez Ron de Panama
Añejo

Captain Morgan Dark Rum v sobě spojuje
chutě klasických karibských rumů. Zraje ve
vypálených dubových sudech, proto je jeho silná
a bohatá chuť vhodná jako základ do karibských
a tiki koktejlů.

Cortez Ron Añejo Rum je směs vybraných 3- až
5letých rumů, která zraje v dubových sudech po
bourbonu. Hodí se na samotné popíjení nebo pro
přípravu krátkých koktejlů.

Cortez Ron Oro Rum se staří jeden rok v sudech
z amerického dubu, ve kterých předtím zrál bourbon. Je ideálním základem pro dlouhé koktejly.
BARVA: karamelová, dřevitá
VŮNĚ: lehká, ovocné tóny s dřevitostí
CHUŤ: lehká, dřevitá s dotekem karamelu, bez
přílišné sladkosti

BARVA: karamelová
VŮNĚ: lehká s tóny dřeva a starého sudu
CHUŤ: lehká, dřevitá, spíše sušší s výrazným
závěrem

BARVA: tmavá až černá
VŮNĚ: kořenitá a intenzivní, po melase a pepři
CHUŤ: plná chuť se stopami po peckovém ovoci,
anýzu kakau
OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 12 ks

JAMAJKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

PANAMA

HOUSE
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Cortez Ron de Panama
Oro

PREMIUM

HOUSE

RUM
RUM

RUM

Obsahuje nejlepší
rumové rezervy
z Venezuely

Single vintage rum

Ron Roble Viejo
Ultra Añejo

Ron Roble Viejo
Extra Añejo
Ron Roble Extra Añejo je ušlechtilý melasový
rum, jehož základ je destilován na kontinuálním
zařízení. Poté se ukládá na dobu 8 až 12 let do
sudů z amerického dubu, kde předtím zrál bourbon. Pro směs jsou použity ty nejlepší rezervy,
které Venezuela nabízí. Krásná jantarová barva
ukrývá plnou chuť, ve které najdete dotek
vanilky, dubu a karamelu. Plná a přitom jemně
suchá chuť bude vyhovovat všem milovníkům
stařených destilátů.

Ron Roble Viejo Ultra Añejo je ušlechtilý
melasový rum, jehož základ je destilován na
kontinuálním zařízení. Následně se destilát uloží
na dobu prvních 8 let do sudů z amerického dubu
po bourbonu a na další 4 roky do sudů, kde zrálo
španělské sherry Pedro Ximénez. Nejedná se
o směs různě starých rumů, ale o tzv. „100 % single vintage“. Tedy o rum vždy z jednoho ročníku.
Zrání v sudech po bourbonu mu dodává jemnou
chuť s dotekem vanilky, dřeva a pomerančové
kůry. Sudy po sherry zase dotvářejí plnou chuť
s tóny čokolády a lesního ovoce.

BARVA: mahagonová
VŮNĚ: težká, dřevitost, kakaové boby
CHUŤ: střední suchost a dřevitost vystřídá chuť
kakaa a kávy

BARVA: mahagonová s rubínovým odleskem
VŮNĚ: kakao, lesní ovoce, dřevitost
CHUŤ: plná chuť lesního ovoce, hořká čokoláda
a dřevitost

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

VENEZUELA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

VENEZUELA

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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RUM
RUM

RUM

RUM

Nejznámější
a nejprodávanější
superprémiový rum v ČR

Sušší, lehce kouřová
verze Zacapy

Exkluzivní rum
dozrávající v sudech po
koňaku

Ron Zacapa
23 Centenario
Zacapa 23 Centenario je blend 6–23letých rumů
dozrávající ve výšce 2 333 m n. m. Vyrábí se
z panenského medu na kolonovém zařízení.
Rum dozrává ve 4 různých typech sudů – po
bourbonu, ve vypálených sudech po bourbonu,
po sherry Oloroso a po sherry Pedro Ximénez.
Na soutěži Rum Festival International vyhrál
několikrát po sobě a byl uveden do síně slávy.
Je ideální na samotné popíjení, v long drinku ve
spojení s prémiovým tonikem nebo jako varianta
pro koktejly typu Old Fashioned nebo do jiných
klasických rumových koktejlů.

Zacapa XO je exkluzivní řada blendu rumů
Zacapa ve stáří 6–25 let. Kromě zrání ve
4 různých druzích sudů se tato Zacapa
navíc ukládá na poslední zrání do 250l
sudů po francouzském koňaku. Celý
proces výroby je pod osobním
dohledem master blenderky Loreny Vásquez. Je to dokonalý
dárek na vychutnání v čisté
podobě nebo jako digestiv
s čokoládovými pralinkami.

Zacapa Edición Negra je limitovaná verze Zacapy,
která se od všech naprosto liší. Tato Zacapa byla
inspirována guatemalskými sopkami. Má vyšší
obsah alkoholu (43 %) a sušší chuťový profil. Kromě tradičního zrání ve 4 různých sudech probíhá
její finální zrání v hluboce vypálených dubových
sudech po bourbonu, které této edici Zacapy
přinášejí sušší, lehce kouřové, dřevité a kořeněné
tóny. Ideální je na samotné popíjení.

BARVA: tmavě mahagonová
VŮNĚ: vůně karamelu, pražených oříšků, marcipánu,
pomerančové kůry
CHUŤ: komplexní chuť s tóny
sušeného ovoce, višní v čokoládě, hřebíčku a vanilky

BARVA: tmavě mahagonová
VŮNĚ: švestky, rozinky, slabé tóny kouře
a karamelizované ovoce
CHUŤ: lehce kouřové tóny přecházející do čokolády, náznak sušeného ovoce s dlouhým
závěrem

BARVA: tmavě medová
VŮNĚ: tóny vanilky, oříšků, dřeva, sušeného
ovoce
CHUŤ: čokoládovo-kořeněná chuť s tony vanilky,
sušeného ovoce
OBJEM: 0,35 / 0,7 / 1,0 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 / 1,0 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 / 6 ks

GUATEMALA

KUSŮ V KARTONU: 6 / 6 ks

GUATEMALA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

GUATEMALA
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Ron Zacapa XO

Ron Zacapa Edición
Negra

SUPER PREMIUM

ULTRA PREMIUM

RUM
RUM

RUM

RUM

Chutná s tonikem
a limetkou

Autentická chuť
Venezuely

Léta oblíbený pro svou
chuť, kvalitu a cenu

Ron Extra Añejo
Pampero Aniversario
Reserva Exclusiva

Ron Pampero Añejo
Selección

Venezuelský rum Pampero Especial Añejo byl
prvním rumem s přívlastkem añejo, a stal se tak
měřítkem kvality pro všechny ostatní. Jemné
tóny vanilky, dřeva a sladkého ovoce doplňuje
plná chuť, kterou rum získal díky zrání v dubových sudech po americkém bourbonu. Skvěle se
hodí do míchaných nápojů, ale i na samotné pití.

Pampero Selección Añejo se zrodil ve Venezuele
s cílem stát se vyhledávaným a všestranným
rumem. A podařilo se. Jde o směs mladších rumů
stařených 5 až 6 let až v deseti různých typech
sudů, z nichž některé byly dříve používány ke
stárnutí sherry a v jiných sudech zrál bourbon.
Díky tomu má chuť výběrových vyzrálých rumů
s komplexní a strukturovanou texturou, která ho
předurčuje k vychutnávání jak samostatně, tak
i v prémiových míchaných nápojích.

Když v roce 1938 ve Venezuele vznikla značka
Pampero, přišli její zakladatelé s neobvyklým
nápadem. Rozhodli se, že nechají rum zrát
v sudech při různé teplotě a vlhkosti skladu.
A výsledek? Jemný a vyvážený rum! Rum Pampero Aniversario Añejo je 3× destilovaná výroční
směs kvalitních venezuelských rumů. Čtyři roky
zrání v dubových sudech po whisky a sherry
zanechaly v rumu nádech vanilky, rozinek,
sherry a sušeného ovoce. V nasládlé kombinaci
převládají tóny karamelu, kávy a tabáku. Vychutnejte si ho samotný, ale i v rumové verzi koktejlu
„Old Fashioned“.

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: jemná, lehce máslová a květinová s dotekem vanilky
CHUŤ: suchá s tónem karamelek

BARVA: mahagonová
VŮNĚ: lehká, lehce sladká po kakau a kávě
CHUŤ: jemná a harmonická po demerara cukru,
kakau a medu s dozvukem tabáku a vanilky

BARVA: měděně jantarová
VŮNĚ: kakao, melasa, tóny zralého ovoce
CHUŤ: lehce nasládlá, ale vybalancovaná s tóny
vanilky a perníkového koření

Ron Pampero Añejo
Especial

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 / 6 ks

VENEZUELA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

VENEZUELA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

VENEZUELA

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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RUM / TŘTINOV Ý DESTIL ÁT
RUM

TŘTINOVÝ DESTILÁT

Výrazný rum v chuti
připomínající agricole
(zemědělský) rum

Rumová směs dozrávající
v sudech po víně
Moscatel

Ryoma Rhum Japonais
7 YO

Ron Zacapa Reserva
Limitada 2019

Rum Ryoma Rhum Japonais 7 YO se vyrábí
v Kikusui Distillery, která leží na ostrově
Šikoku. Jedná se o výrazný rum, který se vyrábí
z fermentované čerstvé šťávy z cukrové třtiny.
Cukrovou třtinu zde sklízejí na vlastní farmě,
která je nejstarší v Japonsku. Proto je také velmi
často označován jako agricole, tedy zemědělský
rum. To, co dělá tento rum zcela odlišným od
ostatních, je fakt, že výrobci používají pro
fermentaci speciální kmen kvasinek, běžně
využívaný pro výrobu saké. Rum Ryoma zraje
v sudech z japonského dubu.

Ron Zacapa Limitada 2019 má vyšší obsah alkoholu (45 %) a jde o směs pečlivě vybraných rumů
o stáří 6–24 let, jejíž konečné zrání proběhlo
v sudech po exkluzivním víně Moscatel. Právě
to v tomto rumu probouzí tóny květin, vanilky,
rozinek a aroma čokolády. Ideálně se servíruje
v čisté podobě.
BARVA: tmavě mahagonová
VŮNĚ: vůně se stopami vanilky, oříšků, karamelizovaného ovoce a stopami dřeva.
CHUŤ: na začátku vanilka s tóny květin, dřeva,
jemných citrusů

BARVA: světlá, slámová
VŮNĚ: čerstvá třtina, saké
CHUŤ: výrazná chuť zemědělského rumu přechází do lehké kořenitosti a chuti saké.
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAPONSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

GUATEMALA

SUPER PREMIUM
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SUPER PREMIUM

TŘTINOV Ý DESTIL ÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

S charakterem
dotvořeným v sudech po
portském víně

S charakterem
dotvořeným v sudech po
sherry

S charakterem
dotvořeným v sudech po
francouzském koňaku

Ron Abuelo XV
Oloroso 15 Años Finish
Collection

Ron Abuelo XV
Napoleon 15 Años
Finish Collection

Ron Abuelo XV Tawny 15 Años Finish Collection
je směs panamských rumů různého stáří mezi
15 a 43 lety. Poslední rok směs zůstává ve 200l
sudech po tawny z Jerezu ve Španělsku. Tawny
znamená „jantarový“. Nejsladší z kolekce dostařených rumů s velice zajímavým profilem. Rum je
vhodný pro párování s hořkou čokoládou a lesním
ovocem či k plísňovým a stařeným sýrům.

Ron Abuelo XV Oloroso 15 Aňos Finish Collection
je směsí panamských rumů různého stáří mezi
15 a 43 lety, které zrály v sudech z amerického
bílého dubu po bourbonu. Poslední rok staření
tohoto rumu probíhá v 500l sudech po Jerez
Oloroso Sherry z francouzského dubu Limousin.
Právě to dodává rumu minerální a lehce slanou
chuť. Jedná se o nejsušší rum z této kolekce dostařených 15letých rumů. Vhodný je především
pro párování s hořkou čokoládou a mořskou solí
či slaným karamelem, ve slané variantě k syrovým tučným rybám, jako je například tuňák či
losos, nebo ke krevetám.

BARVA: načervenale jantarová
VŮNĚ: červené ovoce, zralé letní ovoce a třešně,
intensivní tóny dřeva a sušeného ovoce
CHUŤ: plná a bohatá, tóny zralých fíků, jemná,
zakulacená a intenzivní se svíravým,
dřevitým závěrem

BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: pronikavá vůně prosáknutá vlhkým
dřevem, citrusové tóny s velmi unikátní
komplexností
CHUŤ: minerální a slaná, citrusové tóny s dozvukem opékaných mandlí a chleba

Ron Abuelo XV Napoleon 15 Años Finish Collection je směsí panamských rumů různého stáří mezi
15 a 43 lety, které zrály v sudech z amerického
bílého dubu po bourbonu. Na poslední rok staření
směs putuje do sudů po koňaku Napoleon, jež
jsou vyrobeny z francouzského dubu Limousin.
Tento rum je velice dobře vybalancovaný
a svým profilem se řadí doprostřed řady Finish
Collection. Je vhodný k vychutnávání jako čistý
a k párování s jídlem. Ve sladké variantě to je
hořká čokoláda s citrusovými plody a ve slané
verzi pak syrová masa, jako například tatarský
biftek či carpaccio. Je také doporučován k foie
gras a pokrmům z lanýžů.

Ron Abuelo XV
Tawny 15 Años Finish
Collection

BARVA: mahagonová
VŮNĚ: švestky, rozinky, kakao a vůně opékaného
dřeva
CHUŤ: tóny sušeného ovoce s dozvukem vyzrálého dřeva

OBJEM: 0,2 / 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,2 / 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,2 / 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 48 / 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 48 / 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 48 / 6 ks

PANAMA

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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TŘTINOV Ý DESTIL ÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

Kombinace až 12letých
rumů – zajímavá chuť
i cena

První volba mezi
domácími značkami –
kombinace až 8letých
třtinových rumů

Česká stylová značka
třtinového kořeněného
destilátu

Božkov Republica
Reserva

Božkov Republica
Exclusive

Božkov Republica Reserva vyniká chutí, vůní
i barvou, a to díky výběru kvalitních třtinových
rumů z Nikaraguy, Barbadosu, Dominikánské
republiky, Trinidadu, Guyany a Jamajky, z nichž
některé zrají v dubových sudech až 12 let. V jeho
chuti objevíte cukrovou třtinu, fíky a pomeranče
s mírným dubovým závěrem. V aromatu se mísí
tóny sušených švestek, exotického ovoce, kávy
a karamelu. Díky dlouhému zrání v sudech má
tmavě jantarovou barvu. Božkov Republica Reserva si nejlépe vychutnáte při pokojové teplotě.

Třtinový rum Božkov Republica Exclusive je
odkazem na prvorepublikové hodnoty. Kombinuje
až 8leté rumy z Nikaraguy, Dominikánské republiky, Barbadosu a Jamajky, je lehce doladěný
třtinovým cukrem a má jemnou nasládlou chuť
s tóny vanilky, sušeného ovoce a oříšků. Božkov
Republica Exclusive si nejlépe vychutnáte při
pokojové teplotě.

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 12/6 ks

BARBADOS, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA,
JAMAJKA, NIKARAGUA, TRINIDAD, GUYANA

PREMIUM
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Bandita Original je typický námořnický rumový
elixír vyráběný podle původní receptury: ve
tříletém panamském rumu se macerují pravé
vanilkové lusky a vše se dochutí karamelem.

BARVA: tmavší jantarová
VŮNĚ: příjemně nasládlá s tóny čokolády, skořice
a vanilky
CHUŤ: nasládlá s dotekem vanilky, sušeného
ovoce a oříšků

BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: tóny sušených švestek, exotického ovoce,
kávy a karamelu
CHUŤ: cukrová třtina, fíky a pomeranče s mírným
dubovým závěrem
OBJEM: 0,5 / 0,7 l

Bandita Original

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: vanilka s tóny karamelu a rumu
CHUŤ: výrazná a intenzivní chuť rumu s příjemným sladším nádechem vanilky

OBJEM: 0,5 / 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 ks

BARBADOS, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, JAMAJKA, NIKARAGUA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

HOUSE

PREMIUM

TŘTINOV Ý DESTIL ÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

Kořeněný 50 % rumový
elixír s kávou

Alternativa
ke známým prémiovým
třtinovým destilátům

Ideální pro koktejly
B-52, Mai Tai a Zombie

Bandita Black
Bandita Black je tříletý námořnický rumový
elixír se silou 50 % alkoholu. Je dochucený
tradičním kořením Latinské Ameriky: vanilkou
a skořicí. 72hodinová macerace čerstvě upražené
kávy pak dává rumu nádherně tmavou barvu
a skvělou chuť.
BARVA: temně tmavá
VŮNĚ: výrazná stopa kávy a karamelu s nasládlým rumovým aroma
CHUŤ: intenzivní chuť kávy s dotekem čokolády,
výrazný závěr

El Comandante
Reserva Exclusiva

El Comandante
Overproof 151

El Comandante Reserva Exclusiva je ideálním
blendem panamských třtinových destilátů, které
zrají v sudech z amerického bílého dubu.
V její vůni naleznete ořechy, hořkou čokoládu
i zralé višně. A právě díky své dokonalé
vyváženosti je tak oblíbená v českých barech
i všude po světě.

El Comandante Overproof 151 je třtinový
destilát s vysokým obsahem alkoholu. Vyrábí se
z panamské cukrové třtiny kontinuální destilací
a macerací kůry ze sicilských pomerančů. Je nepostradatelnou součástí karibských a havajských
tiki koktejlů.
BARVA: tmavě karamelová
VŮNĚ: ostré rumové tóny se svěžím nádechem
pomerančové kůry
CHUŤ: intenzivní ,výrazná s nasládlým pomerančovým závěrem

BARVA: rozinková
VŮNĚ: lehká vůně dubového sudu s tóny medu
CHUŤ: nasládlá s medem, přechází do jemných
dřevitých chutí

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 50 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 75,5 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

PANAMA

PREMIUM

SUPER PREMIUM
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TŘTINOV Ý DESTIL ÁT
TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

Oblíbený rumový elixír

Trendy třtinový destilát
s chutí jablek

Číslo 1 mezi kořeněnými
třtinovými destiláty

Legendario Elixir
de Cuba

Captain Morgan
Sliced Apple

Legendario Elixir de Cuba je svým charakterem
naprosto výjimečný. Staří se 7 let v sudech
z amerického bílého dubu, ve kterých předtím
zrál americký bourbon. K jeho výrobě se
mimo jiné používají rozinky, které se macerují
v destilátu po dobu jednoho měsíce před
lahvováním. V jeho vůni je jemně ovocná sladkost
kombinovaná s typickou příchutí panenské šťávy
vysoce kvalitní kubánské cukrové třtiny. Elixír
si vychutnáte čistý nebo v kombinaci s tonikem,
limetkou a snítkou čerstvé máty.

Lákavě lahodný Captain Morgan Sliced Apple,
je výjimečný rum s jablečnou příchutí. Šťavnaté
jablko dodává Kapitánovi nový chuťový rozměr
a lehkost. Jemná zelená jablíčka báječně ladí s
vychytanou chutí pravého karibského rumu.
Vychutnejte si jej samotný, v kombinaci s ledem
a plátkem limety.

Captain Morgan Spiced Gold se vyrábí ze směsi
koření a tajných ingrediencí, které se smíchají
s výběrovým karibským rumem. Následuje
proces zrání ve vypálených dubových sudech,
které nápoji dávají barvu a finální chuť. Pro
co největší požitek a osvěžení doporučujeme
Captain Morgan Original Spiced Gold servírovat
na ledu či v kombinaci s kolou a limetou.

BARVA: tmavě zlatavá
VŮNĚ: svěží nasládlá s tóny zelených jablek
a vanilky
CHUŤ: příjemná vanilková sladkost s výrazným
jablečným závěrem

BARVA: tmavá jantarová
VŮNĚ: hutná, medová, lehká kořenitost
CHUŤ: sladká po rozinkách, hutná a medovitá

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: kořenitá, nasládlá
CHUŤ: uvodu kořenitá a nasládlá, výrazný závěr

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 34 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 25 %

OBJEM: 0,5 / 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 35 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

KUBA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAMAJKA

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 / 12 ks

JAMAJKA

PREMIUM
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Captain Morgan
Spiced Gold

HOUSE

HOUSE

TŘTINOV Ý DESTIL ÁT
READY TO DRINK

TŘTINOVÝ DESTILÁT

TŘTINOVÝ DESTILÁT

Pro spontánní
rozhodnutí

Silná a výrazná
kořeněná chuť

Trendy ovocný elixír
na bázi rumu

Captain Morgan
Black Spiced

Captain Morgan Tiki
Mango & Pineapple

Black Spiced Rum je inspirován pestrým
životem kapitána Henryho Morgana. Je vyroben
z autentického karibského rumu destilovaného
z třtinové blackstrap melasy, vybraného koření
a přírodních aromat. Rum dozrává ve dvakrát
vypáleném dubovém sudu, aby získal svoji
výraznou tmavou barvu a chuť podpořenou
skořicí cassia, ale i hřejivým kořením a vanilkou.
Jeho chuť je v kombinaci se zázvorovým pivem
a plátkem limetky doporučenou volbou milovníků
rumových drinků. Může vám zachutnat i po
smíchání s jablečným džusem.

Captain Morgan Tiki přináší nekonečnou
atmosféru pohodových exotických končin a jejich
slunečných pláží. Osvěžující kombinace manga
a ananasu na bázi legendárního rumu Captain
Morgan má nižší, 25 % obsah alkoholu a tak
podporuje současné trendy. Captain Morgan
Tiki doporučujeme pít nasladko ve spojení
s citronovou limonádou nebo v hořké variantě
s tonikem a limetkou. Skvěle chutná i v kombinaci s ananasovým džusem.

BARVA: tmavá až černá
VŮNĚ: kořenitá a intenzivní s tóny vanilky,
hřebíčku a muškátového oříšku
CHUŤ: tmavé koření, cherry cola, karamel
a vanilka

Captain Morgan & Cola
Captain Morgan & Cola, to je klasická kombinace
chuti karibského rumu, exotického koření a koly.

BARVA: tmavě zlatavá
VŮNĚ: sladkost, intezvní ovocnost
CHUŤ: příjemná sladkost v kombinaci s ananasem a mangem.

OBJEM: 0,25 l

ALKOHOL: 5 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 25 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

ANGLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 / 12 ks

JAMAJKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAMAJKA

ECONOMY

READY TO DRINK

PREMIUM
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TŘTINOV Ý DESTIL ÁT / RUMOV Ý LIKÉR
TŘTINOVÝ DESTILÁT

RUMOVÝ LIKÉR

RUMOVÝ LIKÉR

Lehce kořeněný sušší
rumový elixír

Spojení rumu
a včelího medu

Spojení rumu
a guatemalské kávy

Cortez Spice Ron
Cortez Ron Spice Rum je stařen 2 až 3 roky v sudech po bourbonu. Následně se v něm maceruje
vanilka, skořice a další koření a dobarvuje se
karamelem.
BARVA: tmavě zlatavá
VŮNĚ: lehká, malý dotek hřebíčku a skořice
CHUŤ: kořenitá, bez přílišné sladkosti, výrazný
závěr
OBJEM: 0,7 l
KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PREMIUM
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ALKOHOL: 35 %
PANAMA

Božkov Republica
Honey

Božkov Republica
Espresso

Božkov Republica Honey představuje elegantní
propojení až 8-mi letých karibských rumů
(Nicaragua, Barbados, Dominikána a Jamajka)
a včelího medu a vzniká tak 35% rumový likér
světle jantarové barvy se zlatými odlesky.
Nejlépe si ho vychutnáte samotný při pokojové
teplotě.

Božkov Republica Espresso je elegantní propojení
až 8letých karibských rumů s kávovým extraktem ze 100 % guatemalské arabiky. Rumový likér
je ořechově hnědé barvy, ve vůni a chuti pak můžeme cítit tóny čerstvě připraveného espressa.
Nejlépe si ho vychutnáte samotný při pokojové
teplotě nebo s tonikem a plátkem citronu.

OBJEM: 0,5 / 0,7 l

ALKOHOL: 35 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 ks

BARBADOS, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, JAMAJKA, NIKARAGUA

HOUSE

OBJEM: 0,5 / 0,7 l

ALKOHOL: 35 %

KUSŮ V KARTONU: 12/6 ks

BARBADOS, DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA, JAMAJKA, NIKARAGUA

HOUSE

RUMOV Ý LIKÉR
RUMOVÝ LIKÉR

RUMOVÝ LIKÉR

RUMOVÝ LIKÉR

Spojení oblíbeného rumu
Legendario s jemnými
tóny růžového ovoce.

Elixír pro milovníky
sladkých rumů
s ovocnou chutí

Prémiový rumový elixír

Legado Elixir de
Ron
Legado se vyrábí ze třtinových destilátů pocházejících z rumerie Hacienda
San Isidro v centrální části Panamy.
Jedinečnost klimatických podmínek
zde zajišťuje konstantní teplotu a díky
tropickému podnebí získává Legado
nezaměnitelnou chuť.
Pro výrobu tohoto likéru se používá
směs destilátů, které zrají v sudech
z amerického bílého dubu. Macerované rozinky a bylinky pak dodávají
likéru charakteristickou barvu a chuť.
Legado si nejlépe vychutnáte samotné nebo na ledu.

Kakadu Elixir
de Banana
Banánový likér Kakadu představuje typickou
chuť Karibiku. Kakadu se vyrábí z blendu
třtinových destilátů a karamelu a díky své jemné
banánové vůni se hodí k vylepšení již známých
rumových drinků. Skvělý je samotný, na ledu
nebo ke kávě.

Legendario Ronssé
Dokonalé snoubení oblíbeného letního ovoce
s jemnou a kulatou chutí třtinového rumu přináší
unikátní propozici ve světě rumů. Nejlépe si ho
vychutnáte s tonikem a jahodami.

BARVA: karamelová
VŮNĚ: karamel, rozinky s toný ovoce
CHUŤ: úvodní sladkost a chuť rozinek
pomalu vystřídá příjemná
bylinkovost.

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: výrazné banánové tóny
CHUŤ: jenmá chuť vyzrálých banánů, sladký
závěr

BARVA: jemně růžová
VŮNĚ: lesní ovoce
CHUŤ: kulatá, rumová s dotekem růžového ovoce
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 32 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 30 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

KUBA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

HOUSE

PREMIUM

SUPER PREMIUM
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LIHOVINA
LIHOVINA

LIHOVINA

LIHOVINA

Nejprodávanější ve své
kategorii

Jedinečný ve své
kategorii

S karamelem, skořicí
a hřebíčkem

Božkov Originál
Božkov Originál je vlajková loď značky a ikona
kategorie tuzemáků. Na trhu je už od roku
1948 a právě desetiletími prověřená kvalita je
důvodem, proč je Božkov Originál vůbec nejprodávanější lihovinou u nás. Vyniká charakteristickou vůní po vanilce, zlatou barvou a lahodnou
chutí. Servíruje se čistý, ale je v oblibě i s kolou
a citronem.

Božkov Černý získal svoji tmavou barvu a plnou
chuť přidáním vyvážené kombinace hřebíčku,
skořice a karamelu. Nejlépe si ho vychutnáte
samotný, v míchaných nápojích nebo jako horký
nápoj.

Božkov Bílý je charakteristický svou jemnou
vůní a lahodnou chutí. Nejlépe si ho vychutnáte
samotný, tradičně s kolou anebo v kombinaci se
zázvorovou limonádou a plátkem citronu.

OBJEM: 0,04 / 0,2 / 0,5 / 0,7 / 1 / 3 l

ALKOHOL: 37,5 %

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 30 %

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 33 %

KUSŮ V KARTONU: 240 / 14 / 15 / 9 / 6 / 4 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 15 / 5 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY
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Božkov Černý

Božkov Bílý

ECONOMY

ECONOMY

LIHOVINA
LIHOVINA

LIHOVINA

LIHOVINA

Známá chuť Božkov
Originálu doplněná chutí
etiopské kávy

Známá chuť Božkov
Originálu zjemněná
mandlemi

Vylepšeno o pravý
třtinový rum

Božkov Speciál Kávový

Božkov Speciál
Mandlový

Božkov Speciál Kávový spojuje tradiční chuť
tuzemáku Božkov Originál s etiopskou kávou.
Vyniká jemnou chutí s lahodným kávovým
dozvukem.

Božkov Speciál Mandlový spojuje tradiční chuť
tuzemáku Božkov Originál s jemnou příchutí
mandlí. Je výtečný samotný i v kombinaci
s kolou.

Bartida Original
Bartida Original je oblíbená klasika
trošku jinak. K původní receptuře
jsme přidali třtinový destilát, přírodní
vanilku a vyladili ji tak do dokonalosti.
Bartidu Original vyrábíme ručně
v malých dávkách.

OBJEM: 0,5/1 l

ALKOHOL: 30 %

OBJEM: 0,5/1 l

ALKOHOL: 30 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 37,5 %

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY

ECONOMY

HOUSE
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WHISK(E)Y
WHISKY SKOTSKÁ
WHISKEY IRSKÁ
WHISKEY AMERICKÁ
WHISKY JAPONSKÁ
WHISKY KANADSKÁ
WHISKEY LIKÉR

Název „whisk(e)y“ pochází z galského slova „usquebaugh“ (vyslovujeme „úšky-bej“) a znamená „voda
života“. Tento výraz se později zkrátil na „usky“ a dále
se v angličtině změnil na dnešní „whisk(e)y“. Whisk(e)y
je destilát z fermentovaného obilí stařený v dřevěných
sudech a vyrábí se v mnoha zemích světa. Právě region
a s ním spojený použitý druh obilí ovlivňují finální chuť
nápoje. Mezi nejznámější země, které se zasloužily
o výrobu whisk(e)y, patří bezpochyby Skotsko, Irsko či
USA, ale také Kanada, Indie, Japonsko a další země Asie
nebo i Česká republika.
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SKOTSKÁ WHISKY

IRSKÁ WHISKEY

AMERICKÁ WHISKEY

– obilí smí být jediným zdrojem škrobu; musí
být destilována max. na 94,8 % alkoholu
a zrání musí probíhat v sudech o objemu
max. 700 l nejméně po dobu 3 let, přičemž
celý proces musí probíhat ve Skotsku;
přidávat se smí pouze voda a karamel.

– obilí smí být jediným zdrojem škrobu;
musí být destilována max. na 94,8 %
alkoholu a zrání musí probíhat v sudech
o objemu max. 700 l nejméně po dobu 3 let,
přičemž celý proces musí probíhat v Irsku;
přidávat se smí pouze voda a karamel.

– musí obsahovat min. 51 % kukuřice; vypálena je max. na 80 % alkoholu a stárnutí probíhá pouze v nových sudech
z amerického bílého dubu nejméně po 2
roky, přičemž celý proces musí probíhat
v USA; přidávat se smí pouze voda.

Skotské whisky se dle zákona rozdělují
do pěti následujících kategorií:
Single malt – sladová whisky z produkce
jedné palírny
Blended malt – míchaná sladová whisky
z více palíren
Single grain – čistá obilná whisky jedné
palírny z kontinuální destilace
Blended grain – obilná whisky z více
palíren
Blended – tradiční kombinace single
malt a single grain, scelovaná k dosažení
konzistentního chuťového profilu

Irské whiskey se dle zákona rozdělují do
čtyř následujících kategorií:
Single pot still whiskey „pure“ – min.
obsah: 30 % ječný slad, 30 % nesladový
ječmen, zbytek nesladové obilniny, destilována v jedné palírně v měděném kotli
Single malt whiskey – čistá sladová
whiskey z produkce jedné palírny,
destilovaná v měděných kotlích
Single grain whiskey – obilná whiskey
převážně z kukuřice z produkce jedné
palírny, destilovaná v koloně
Irish whiskey – míchaná obilná whiskey
z produkce více palíren

Americké whiskey se dle zákona rozdělují do pěti následujících kategorií:
Wheated bourbon – v receptuře bylo
žito nahrazeno pšenicí
Tennessee whiskey – má min. obsah 51
% kukuřice
Straight rye whiskey – má min. obsah
51 % žita
Straight corn whiskey – s min. obsahem
80 % kukuřice, stařena v nevypálených
dubových sudech
Light whiskey – obsahuje jakékoliv
poměry obilí, stařena v nevypálených
sudech

Black & White Blended Scotch Whisky

Auchentoshan 12 YO Scotch Whisky

The Chita Suntory Whisky

Printer’s Whisky Blended Scotch Whisky

Auchentoshan American Oak Single Malt Whisky

Teacher’s Blended Scotch Whisky

Bowmore Islay Single Malt Scotch Whisky 12 YO

Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon
Whisky

Vat 69 Finest Scotch Whisky

Johnnie Walker Black Label Blended Scotch
Whisky 12 YO

WHISKY SKOTSKÁ
WHISKY SKOTSKÁ
WHISKY SKOTSKÁ
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ
WHISKY SKOTSKÁ
WHISKY SKOTSKÁ

Bulleit Rye

Johnnie Walker Double Black Blended Scotch
Whisky

Yellow Rose Rye

WHISKY SKOTSKÁ

Kilbeggan Irish Whiskey

Johnnie Walker Green Label Blended Scotch
Single Malt Whisky 15 YO

Jim Beam Black – Extra Aged Bourbon Whiskey

Laphroaig 10 YO Islay Single Malt Whisky

WHISKEY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ
WHISKEY AMERICKÁ

Johnnie Walker Gold Reserve Blended Scotch Whisky

WHISKEY IRSKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

Bulleit Bourbon

WHISKY SKOTSKÁ

Canadian Club Imported Blended Canadian
Whisky Original 1858
WHISKY KANADSKÁ

WHISKY JAPONSKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

Yellow Rose Whiskey
WHISKEY AMERICKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ
WHISKY SKOTSKÁ

Jim Beam Rye – Pre Prohibition Style Whiskey

The Singleton of Duff town 12 YO

Johnnie Walker Red Label Blended Scotch
Whisky

Talisker 10 YO

LIKÉR – BÁZE WHISKEY AMERICKÁ

Flaming Pig Small Batch Irish Whiskey

LIKÉR – BÁZE WHISKEY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Johnnie Walker Black Label Blended Scotch
Whisky 12 YO
WHISKY SKOTSKÁ

Johnnie Walker Blender’s Batch Red Rye Finish
Blended Whisky
WHISKY SKOTSKÁ

Roe & Co Blended Irish Whiskey
WHISKEY IRSKÁ

The Dubliner Irish Whiskey
WHISKEY IRSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ
WHISKY SKOTSKÁ
WHISKEY IRSKÁ

Connemara Peated Single Malt Whiskey
WHISKEY IRSKÁ

Jim Beam Apple

Jim Beam Honey

Jim Beam Red Stag Black Cherry
LIKÉR – BÁZE WHISKEY AMERICKÁ

The Dublin Liberties Irish Whiskey Copper Alley
WHISKEY IRSKÁ

The Dublin Liberties Irish Whiskey Oak Devil
WHISKEY IRSKÁ

Suntory Whisky Toki

The Dubliner Irish Whiskey Liqueur
LIKÉR – BÁZE WHISKEY IRSKÁ

WHISKY JAPONSKÁ
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Blood & Sand
Sklo
V-shape
Metoda v šejkru
Suroviny 3 cl whisky, 3 cl Giffard Cherry Brandy,
3 cl vermouth rosso, 3 cl čerstvá pomerančová šťáva
Ozdoba spirála z pomerančové kůry

Penicilin
Sklo
rock
Metoda v míchací sklenici
Suroviny 4, 5 cl whisky, 1 cl Laphroaig, 1,5 cl Ginger of the Indies
(zázvorový) Giffard Premium liquere, 2 cl čerstvá citronová
šťáva, 2 cl Giffard Honey (medový) syrup
Ozdoba kandovaný zázvor
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Whisky Collins
(Tom Collins Whiskey z knihy Jerryho Thomase „The Bar-Tender´s Guide“ z roku 1887)
Sklo
highball
Metoda přímo do skla
Suroviny 6 cl whisky, 3 cl čerstvá citronová šťáva, 2 cl Giffard Gomme
(cukrový) syrup, 10 cl soda
Ozdoba kolečko citronu, Baranche koktejlová třešeň

INSPIRACE

Whiskey sour
Sklo
rock
Metoda v šekru
Suroviny 4 cl bourbon, 2 cl čerstvá citronová šťáva, 1 cl
Giffard gomme (cukrový) syrup
Ozdoba plátek pomeranče, Barange koktejlová třešnička

Manhattan

Maple Old Fashioned

Sklo
V-shape
Metoda v míchací sklenici
Suroviny 5 cl bourbon/kanadská
whisky, 2 cl vermouth
rosso,
1 střik Angostura Bitters
Ozdoba Barange koktejlová
třešnička

Sklo
rock
Metoda přímo do skla, dlouze míchat
Suroviny 6 cl bourbon, 1, 5 cl Mixer Maple syrup, 2 střiky Angostura Bitters,
1 střik orange bitters
Ozdoba opálená pomerančová kůra, celá skořice, Baranche koktejlová třešeň
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Nejprodávanější značka
whisky na světě

Bestseller ve stylovém
kapesním balení

Whisky dozrávající
v sudech po žitné whisky

Johnnie Walker
Red Label Blended
Scotch Whisky

Johnnie Walker
Blender’s Batch Red Rye
Finish Blended Whisky

Johnnie Walker Red Label Blended Scotch
Whisky, původně pojmenovaná „Old Highland“,
je skutečně nejprodávanější skotská whisky
na světě. Míchá se z více než 35 sladových
a obilných whisky z celého Skotska, z nichž
nejmladší je minimálně 5 let stará. Okouzlí vás
osobitou a kořenitou vůní s náznakem vanilky
a trpkého kouřového sladu. Je to whisky, která se
smí dodávat na anglický královský dvůr a získala
mnoho ocenění ve světových soutěžích. Podává
se čistá, s ledem nebo se dle chuti ředí vodou.
Oblíbená je v míchaném nápoji Highball, který
se připravuje smícháním whisky se zázvorovou
limonádou a dozdobí se limetkou. Skvěle se
uplatní i jako základ pro různé koktejly.

Johnnie Walker Blender’s Batch Red Rye Finish
Blended Whisky je první vydání řady Johnnie
Walker Blender’s Batch. Jde o sérii nových,
inovativních a experimentálních whisky, které
posouvají hranice toho, jak by whisky mohly
chutnat. Red Rye je pečlivý experiment s chutí.
Směs byla vytvořena smícháním neuvěřitelně
malého počtu sladových a obilných whisky,
výhradně čerpaných ze sudů po bourbonu. Poté
whisky zraje až šest měsíců v sudech po žitné
pro dokonalou rovnováhu intenzivní sladké,
ovocné a kořeněné chutě. Než byla vytvořena
jedinečná chuť pro tuto várku whisky, provedli
mistři palírny 50 experimentů, při kterých zkoumali více než 200 vzorků sladových a obilných
skotských whisky.

Johnnie Walker
Red Label Blended
Scotch Whisky
Johnnie Walker Red Label, nejprodávanější
skotská whisky na světě v praktickém kapesním
balení.
BARVA: zlatavá
VŮNĚ: bohatá, kořenitá, lehce medová a nakouřená
CHUŤ: cedrové dřevo, dub a máslová omáčka,
anýz, vánoční dort a slad s kořenitým
závěrem

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: bohatá, kořenitá, lehce medová a nakouřená
CHUŤ: cedrové dřevo, dub a máslová omáčka,
anýz, vánoční dort a slad s kořenitým
závěrem
OBJEM: 0,05 / 0,2 / 0,5 / 0,7 / 1 / 3 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,2 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 192 / 12 / 12 / 12 / 12 / 3 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

PREMIUM
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BARVA: zlatavá
VŮNĚ: kávová jablka, vánoční koření, přetrvávající pražené mandle
CHUŤ: med, oves, sušené koření, pomerančová
kůra, v závěru čokoláda a ovoce

HOUSE

PREMIUM

WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

První volba barmanů
mezi 12letými whisky

Oblíbená prémiová
whisky ve stylovém
kapesním balení

Intenzivní kouřová
whisky

Johnnie Walker
Black Label Blended
Scotch Whisky 12 YO
Johnnie Walker Black Label Blended Scotch
Whisky 12 YO je uznávána jako nejprodávanější
prémiová skotská whisky na světě. Spojuje
v sobě charakter chutí čtyř oblastí Skotska.
Míchá se z více než 40 vybraných sladových
a obilných whisky, které zrají nejméně 12 let.
Řada z nich však v dubových sudech zraje více
než 20 let. Zaujme nádherně zlatou barvou,
jemně sladkou vůní a dlouze odeznívajícím
hedvábným kouřovým koncem. Současnou
podobu směsi vytvořil v roce 1909 Alexander
Walker, vnuk Johna Walkera. Whisky se servíruje
čistá, někdo ji má rád s ledem nebo si ji dle chuti
ředí vodou. Barmany je hojně vyhledávána jako
základ pro klasické i kreativní koktejly.

Johnnie Walker Double
Black Blended Scotch
Whisky

Johnnie Walker Black
Label Blended Scotch
Whisky 12 YO

BARVA: jantarová
VŮNĚ: zimní koření s melasou, bílým pepřem
a citrusy, jemně kouřová
CHUŤ: bohatá, lehce nakouřená, sladová
sladkost, dřevo, karamel oříšky

Johnnie Walker Black Label, prémiová skotská
whisky v praktickém kapesním balení.

Inspirací pro tuto whisky se stala charakteristická chuť a vůně Johnnie Walker Black Label 12
YO. Ta byla přeměněna na whisky s nebývalou
kouřovou intenzitou, a to díky staření v dvakrát
vypálených dubových sudech. V této whisky
dominují především kouřové a slané tóny.

BARVA: jantarová
VŮNĚ: zimní koření s melasou, bílým pepřem
a citrusy, jemně kouřová
CHUŤ: bohatá, lehce nakouřená, sladová
sladkost, dřevo, karamel oříšky

BARVA: jantarová
VŮNĚ: středně kouřová, jemně medicinální,
vanilka, dehet a barbecue, citrusy a slad
CHUŤ: dobré tělo s krémovou konzistencí, slad,
rašelina, slané máslo a cereálie

OBJEM: 0,05 / 0,2 / 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,2 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 12 / 6 / 12 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

PREMIUM

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Exkluzivní směs single
malt whisky

Superprémiová whisky

Ultraprémiová whisky
pro jedinečné chvíle

Johnnie Walker
Green Label Blended
Scotch Single Malt
Whisky 15 YO

Johnnie Walker
Gold Reserve Blended
Scotch Whisky

Johnnie Walker Green Label Blended Scotch
Single Malt Whisky 15 YO je směs výhradně
single malt whisky ze čtyř základních skotských
oblastí. Všechny whisky zrály v dubových sudech minimálně 15 let. V chuti dominuje sladkost
vanilky a ovoce spolu s tóny hořké čokolády
a jemné pepřové štiplavosti.

Inspirací pro Johnnie Walker 18 YO Blended
Whisky byla tradice firmy John Walker & Sons,
která velela věnovat privátní whisky nejbližším
rodinným přátelům. Základem směsi jsou whisky
zrající nejméně 18 let. Snoubí se v ní vytříbené
a moderní chutě s klasickými chutěmi Johnnie
Walker. Jednoznačná volba pro případ, kdy z obyčejné příležitosti chcete udělat jedinečnou.

Johnnie Walker Gold Reserve Blended Scotch
Whisky je směs, jejíž název vychází ze sladové
whisky Clynelish. Při její výrobě se používá
voda protékající ložisky zlata. Recept pro tuto
míchanou whisky vytvořil vnuk Johna Walkera
již v roce 1920 na počest stého výročí založení
firmy. Whisky se vyznačuje zlatou barvou a medově jemnou chutí s lehce kouřovým koncem.

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: příjemně bohatá a plná, slad, káva,
mokačíno, jablka
CHUŤ: střední tělo s tóny cereálií, kávových
zrn, čokolády, datle s nádechem ořechů
s delším kořenitým závěrem

BARVA: zlatá
VŮNĚ: med, kandované ovoce, klementinka, jarní
květ
CHUŤ: jemně arašídová, kandované slupky,
sultánky, slad, suchá a v závěru lehce med
a skořice

BARVA: zlatá
VŮNĚ: med, vřes, karamel, muškátový oříšek,
luční kvítí, náznak banánu
CHUŤ: hladká s medovou sladkostí, květinová,
vanilka

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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Johnnie Walker 18 YO
Blended Scotch Whisky

SUPER PREMIUM

ULTRA PREMIUM

WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Ultraprémiová top
whisky v kategorii

Speyside blended malt
whisky z osmi palíren

Whisky ze „staré školy“

Johnnie Walker
Blue Label Blended
Scotch Whisky

Vat 69 Finest Scotch
Whisky

Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky je mistrovská whisky, která nemá konkurenci.
Tato speciální směs se míchá z nejvzácnějších
a nejznamenitějších skotských whisky. Pouze
jeden z deseti tisíc sudů má natolik ojedinělou
kvalitu, charakter a chuť, že může být vybrána
do této výjimečné směsi, aby snoubila klasické,
těžké, až 60 let staré single malts s whisky výrazně mladšími a živějšími. Výsledná chuť s tóny
medu a citrusů se střídá se stopami zázvoru,
jamajského pepře a hořké čokolády. Závěr v sobě
skrývá lehký závan kouře a santalového dřeva.
Je to výjimečná whisky pro výjimečné chvíle.

Copper Dog je skotská míchaná malt whisky.
Blend je tedy složen pouze z osmi sladových
whisky původem pouze z regionu Speyside.
Whisky je pojmenována podle předmětu, který
kdysi používali pracovníci v destileriích při
pašování.

Vat 69 Finest Scotch Whisky je míchaná skotská
whisky, která spatřila světlo světa v roce 1882.
Na trh ji uvedl nezávislý výrobce William Sanderson & Co. Tajemství názvu Vat 69 se skrývá
v čísle sudu. Sanderson totiž připravil 100 sudů
s různými směsmi whisky, které následně nechal
ochutnat svými zákazníky. A zvítězil pravě sud
s číslem 69. Kolem poloviny 20. století se stala
hojně prodávanou a úspěšnou skotskou po celém
světě. Je to zejména díky chuti, která je lehká,
sladká a vyvážená, s tóny vanilkové zmrzliny
a sladovým závěrem.

BARVA: tmavě medová
VŮNĚ: ovocné, jemné aroma se špetkou koření,
tóny jablek a hrušek
CHUŤ: bohatá jemná chuť, stopy karamelizovaného cukru, ovocné tóny s náznakem dřeva

BARVA: kaštanová
VŮNĚ: lehce kořenitá, ječmen, lehce pšenice,
dotek huřskové šťávy
CHUŤ: mleté mandle, slad, suchar, hruška, trochu
pepře, sladká, zaoblená

Copper Dog Blended
Malt Scotch Whisky

BARVA: jantarová
VŮNĚ: voňavá s tóny dubu, kořeněná, sušené
a bobulové ovoce, pečivo, anýz, náznak
cedru a citrusy
CHUŤ: vyvážená, karamelka, náznak kouře, trávy
a sladu, čokoláda
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SKOTSKO

ULTRA PREMIUM
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Whisky ze staré školy

Směs whisky z méně
známých skotských
palíren

Směs obohacená o podíl
kouřové whisky

Teacher’s Blended
Scotch Whisky
Dimple 15 YO Fine
Blended Scotch Whisky

Black & White Blended
Scotch Whisky

Dimple 15 YO Fine Blended Scotch Whisky
je směs skotských whisky z méně známých
destilerií. Každá whisky zrála nejméně 15 let
a právě dlouhé zrání v sudech po sherry zjemňuje
a zakulacuje výslednou chuť.

Black & White Blended Scotch Whisky je typická
svou sladovou, rašelinovou a lehce nakuřovanou
chutí.

BARVA: lehce zlatavá
VŮNĚ: ovocitá, sladová, velmi jemný náznak
rašeliny s dotekem karamelky
CHUŤ: jemně kouřová, sladově medová s náznakem koření

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: střední tělo, hřejivý tón koření a karamel
CHUŤ: hladká s medem a karamelkami, lehce
kouřový, slad s náznakem dubu

BARVA: slámová
VŮNĚ: výrazná a kořenitá, náznak rašeliny
CHUŤ: nasládlá, dub, ořechy, výrazná
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SKOTSKO
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Teacher’s Highland Cream Blended Scotch
Whisky. William Teacher byl mužem, který věřil
sám v sebe. Před více než 175 lety zdokonalil svoji směs podílem whisky s intenzivní rašelinovou
kouřovostí, čímž jí dodal bohatou chuť a sytou
jantarovou barvu. Jádro whisky Teacher’s pochází z palírny Ardmore. Sladký kouř, který při
výrobě prostupuje výš, ochucuje ječmen, čímž
této whisky dodává hloubku a charakter. Traduje
se, že William Teacher nehodlal propůjčit své jméno žádné jiné whisky než té naprosto dokonalé.
A tou se stala právě Highland Cream.

SUPER PREMIUM

HOUSE

WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Skvělá pro přípravu
koktejlů

Oblíbená sladová whisky
pro vstup do kategorie
single malts

Delikátní 15 YO whisky
z destilerie Cardhu

Cardhu 12 YO

Printer’s Whisky
Blended Scotch Whisky

Cardhu 15 YO

Cardhu 12 YO je vlajkový produkt z řady single
malt whisky z této destilerie. Díky svému lehkému a jemnému charakteru je vhodná jako úvodní
whisky do této kategorie a skvěle reprezentuje
styl této palírny. Je jemná, hebká, s tóny jablek
a dalšího ovoce.

Printer’s Whisky Blended Scotch Whisky je
jemná sladová whisky vyráběná podle tradiční
skotské receptury, kdy součástí výrobního
procesu je i sušení sladu kouřem z rašeliny.

Cardhu 15 YO získává delším zráním silnější tóny
ovocných a medových chutí, je krásně jemná,
vyvážená a hebká.
BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: aroma ovsa, jablek, karamelu, bohaté
ovocné tóny
CHUŤ: velmi jemná chuť s tony karamelu, liči,
stopy vyzrálých banánů

BARVA: světle medová
VŮNĚ: výrazné tóny medu a ovoce
CHUŤ: nasládlá, jemná se sladkým kouřem, suchý
závěr

BARVA: kaštanová
VŮNĚ: lehce kouřová, kořenitá s tóny dubu
CHUŤ: výrazná a dřevitá a datlemi a čokoládou
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

HOUSE
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Nejstarší whisky
z palírny Cardhu

Jemná, svěží Speyside
whisky

Whisky vhodná jako
aperitiv

Cardhu Amber Rock

Cardhu 18 YO je nejstarší whisky ze základní
řady z této destilerie. 18 let zrání v sudech jí
přidává navíc bohaté tóny ovoce, kůže a mléčné
čokolády.

Cardhu Amber Rock prochází dvojím zráním
ve vypálených sudech z amerického dubu po
bourbonu. Výsledná whisky je pojmenována
podle své výrazné jantarové barvy, má plné tělo,
tóny vanilky, citrusů a dubu.

Cardhu Gold je jemná a velmi strukturovaná. Její
chuť je bohatá a postupně se rozvíjí. Najdete v ní
vyvážené tóny sladkého ovoce, hořké čokolády,
karamelu a koření. Je skvělá jako aperitiv. Jedná
se o whisky bez udání věku, která je oproti
klasické 12 YO bohatší na ovocné tóny a má
sušší závěr.

BARVA: jantarová
VŮNĚ: výrazné aroma švestek, hrušek, červeného ovoce
CHUŤ: příjemně nasládlá, tóny čokolády a ovoce

BARVA: jantarově – medová
VŮNĚ: tóny jablek se skořicí, medu, pomerančové
kůry, a sušenek
CHUŤ: chuť vanilky, stopy medu, dubu, karamelu

BARVA: zlatá
VŮNĚ: aroma jablek, dubu, skořice
CHUŤ: jemné dubové tóny, stopy mléčné čokolády a karamelu

Cardhu 18 YO

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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Cardhu Gold Reserve

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Ideální whisky pro
začátečníky

Plná, bohatá, vyzrálá
whisky s jemnými tóny

Superprémiová 18letá
whisky

The Singleton of
Dufftown 12 YO

The Singleton of
Dufftown 18 YO

The Singleton of
Dufftown 15 YO

Singleton 12 YO je plná, jemná whisky s nasládlými tóny. Best Speyside Malt v kategorii 12letých
whisky na World Whiskies Awards 2012. Pro
zrání se používá kombinace dubových sudů po
sherry, dodávajících ovocné tóny, a dubových
sudů po bourbonu, které přinášejí tóny vanilky
a medu. Jemnosti také pomáhá dlouhá fermentace a pomalá destilace.

Singleton 18 YO je plná whisky s bohatými tóny
zralého podzimního ovoce a obilí. Získala 9
ocenění včetně zlatých medailí na Scotch Whisky
Masters. Dozrává v pečlivě vybrané kombinaci
dubových sudů po bourbonu a sherry.

Singleton 15 YO je plná, vyzrálá, bohatá whisky,
která dozrává v kombinaci dubových sudů po
sherry a po bourbonu. V průběhu let posbírala
16 různých ocenění včetně zlatých medailí ze
Scotch Whisky Masters v roce 2015.

BARVA: medová
VŮNĚ: bohaté ovocné tóny, dřevo, ořechy,
třtinový cukr
CHUŤ: chuť pečených jablek, rozinek, stopy
třtinového cukru, sušených merunek

BARVA: tmavě jantarová/
VŮNĚ: aroma dřeva, bohaté ovocnosti, vanilky,
karamelu
CHUŤ: vyzrálá jablka, tmavá čokoláda, mandle,
máta

BARVA: světle karamelová
VŮNĚ: karamelizová jablka, ovoce, koření, med
CHUŤ: tóny podzimního ovoce, červených bobulí,
medu, hrušek sladu

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Nejkomplexnější vůně
ze sladových whisky
z oblasti Speyside

Limitovaná edice

Whisky charakteristická
pro oblast Lowlands

Glenkinchie 12 YO

Cragganmore 12 YO

Cragganmore Distillers
Edition

Cragganmore 12 YO je vlajkovou lodí mezi single
malt whisky produkovanými touto palírnou. Při
jejím zrání se používá několik sherry sudů, které
jí dávají silnější a ovocnější tóny. Tato whisky je
také součástí blendů Johnnie Walker Green Label
či Black Label a patří do řady Classic Malts of
Scotland, kde reprezentuje region Speyside.

Cragganmore Distillers Edition, vydestilovaná
v roce 2008, používá pro konečné zrání sudy po
portském víně, které jí dodávají tóny červeného
ovoce, podtrhnou sladké kouřové tóny a utvoří
lahodnou chuť. Tyto sudy se uzavírají novými
vypálenými víky.

BARVA: světle medová
VŮNĚ: svěží vůně se stopami květin, vanilky,
medu
CHUŤ: silná sladová chuť, stopy santalové dřeva,
stopy nasládlého kouře

BARVA: světle jantarová
VŮNĚ: lehká, aromatická vůně, tóny mandlí,
oříšků, sladu a manuka medu
CHUŤ: ovocné tóny s chutí jablečné slupky,
medu, trávy, dezertního vína, závěr lehce
dřevitý

BARVA: hřejivě zlatá
VŮNĚ: sladká, ovocná, sladová
CHUŤ: tóny sladu, ovoce, sladkého kouře
a dubové dřeva

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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154

Glenkinchie 12 YO neboli také „Edinburgh Malt“
je součástí řady Classic Malts of Scotland, kde
reprezentuje skotskou oblast Lowlands. V roce
2014 byla oceněna jako Best Lowland Single
Malt. Je to jemná sladová whisky aperitivního
charakteru. A zajímavost na závěr: vyrábí se
v jedněch z největších destilačních kotlů ve
Skotsku.

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Single malt whisky
zrající v sudech po
bourbonu

3× destilovaná single
malt 12 YO whisky

Auchentoshan
American Oak Single
Malt Whisky

Auchentoshan 12 YO
Scotch Whisky

Auchentoshan American Oak Single Malt Whisky,
přezdívaná Auche (čti „oký“), pochází ze skotské
oblasti Lowlands. Prochází trojnásobnou destilací a zraje v sudech po americkém bourbonu. Chuť
nese stopy po vanilce a kokosu a její konec je
velmi jemný, až delikátní.

Auchentoshan Single Malt Whisky 12 YO. Každá
kapka této velkolepé skotské je trojnásobně
destilována a pak zraje více než dvanáct let. Tato
single malt whisky z oblasti Lowlands se vyznačuje lákavou vůní opékaných mandlí, karamelek
a svou charakteristicky jemnou chutí.

BARVA: zářivá zlatavá
VŮNĚ: po vanilkovém bourbonu a kokosu s tóny
pikantních citrusových plodů
CHUŤ: osvěžující, jemná, avšak živá chuť po
vanilkovém krému, kokosu a bílé broskvi

BARVA: medově zlatá
VŮNĚ: květinová a ovocitá, zralý banán, slad
CHUŤ: slad, karamel, pomeranče a náznak sherry

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

SUPER PREMIUM
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Typická sladová whisky
z oblasti Highlands

Limitovaná edice

Whisky z nejmenší
palírny ve Skotsku

Dalwhinnie Distillers
Edition
Dalwhinnie 15 YO je součástí edice Classic Malts
of Scotland, která reprezentuje oblast Highlands.
Ke zrání se používají pouze sudy 2× až 4× plněné
bourbonem. Ideální je v kombinaci s dezerty,
například čokoládovou pěnou nebo crème brûlée.

Oban 14 YO je příjemná, lahodná whisky
s ovocným a lehkým kouřovým nádechem,
vůní citrusů a krásným suchým závěrem. Zrání
probíhá v již použitých bourbonových sudech po
druhém plnění.
BARVA: zlatě medová
VŮNĚ: vůně hrušek, pomerančů, citrusů, stopa
rašeliny
CHUŤ: hořká čokoláda, sušené fíky, trocha
slanosti, plné tělo a dlouhá dochuť

BARVA: světle jantarová
VŮNĚ: svěží tony po sherry Oloroso, typické tony
vřesu, medu, kořenitosti.
CHUŤ: výrazně kořenitá s tóny sladu, vanilky,
koření, hroznů. V závěru intenzivní dub.

VŮNĚ: silné, výrazné aroma s tóny vřesu, medu,
jemné rašeliny
CHUŤ: tóny sladu, medu, vanilky, sladu a dubového dřeva
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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Oban 14 YO

Dalwhinnie Distillers Edition byla destilována
v roce 2005 a je 2× stařená. Druhé staření
probíhalo v sudech po sherry Oloroso, které jí
dodaly bohaté, nasládlé tóny a zvýraznily její
medově-vřesový charakter. Sudy byly navíc
uzavřeny novými dubovými víky, vypálenými až
do nejhlubších vrstev dřeva.

Dalwhinnie 15 YO

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Nejlepší single malt
v rámci World Whisky
Awards v roce 2017
v kategorii bez udání
stáří

Limitovaná edice
dozrávající v sudech po
sherry Montilla Fino

Aperitivní whisky
s typicky voskovými
tóny

Oban Little Bay
Oban Little Bay byla whisky původně určená
pouze pro travel shopy. Pro svoji oblibu však
byla zařazena do standardního portfolia. Zraje
v již použitých sudech po americké whiskey,
v evropských sudech po sherry a závěrečné
zrání probíhá v malých soudcích. Je pojmenována
podle zálivu, v němž se městečko Oban a palírna
nacházejí. V roce 2017 obdržela v rámci World
Whisky Awards ocenění jako nejlepší skotská
single malt whisky v kategorii NAS, tedy whisky
bez udání stáří.

Oban Distillers Edition

Clynelish 14 YO

Whisky Oban Distillers Edition byla destilována
v roce 2003. Závěrečné, druhé zrání probíhá
v sudech po sherry Montilla Fino, které jsou
uzavřeny novými, silně vypálenými víky. Navíc
přinášejí do této edice bohaté ovocné tóny
a slanou vůni.

Whisky Clynelish má spíše blíže k whisky
z ostrova Islay než k Highlands whisky. V její
chuti můžeme najít typické „waxy“, tedy voskové
tóny. Skvěle se hodí jako aperitiv. Je významnou
součástí blendů Johnnie Walker, zejména pak
Johnnie Walker Gold Label.

BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: ovocná s tony citrusů, pomerančů, mořské
soli, lehké tóny kouře
CHUŤ: bohaté tóny sladu, plná ovocnost, dlouhý
suchý závěr s tóny mořské soli

BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: bohatá sladová vůně, tóny jablek, medu,
nového koření a dubu
CHUŤ: sušené meruňky, kakaový fondán, tóny
soli, sušené ovoce

BARVA: světle zlatá
VŮNĚ: lehká sladkost, zemitost, tony trávy, pepře
CHUŤ: kouřovost, rašelina, mořské řasy, ovocnost

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 46 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Kouřová ikona z ostrova
Skye doporučovaná
znalci whisky

„Best Whisky“ na World
Whiskies Awards v roce
2007

Whisky dozrávající
v sudech po portském
víně

Talisker Port Ruighe
Talisker 10 YO

Talisker 18 YO

Talisker 10 YO je whisky, která sbírá nejvíce
ocenění a je vyhledávána skutečnými znalci
whisky. Její bohaté rašelinové tóny s typickou
kouřovostí, tóny černého pepře a slanosti ji činí
výjimečnou. Můžete si ji vychutnat čistou nebo
z ní připravit klasický Whisky Sour nebo variantu
Old Fashioned.

Talisker 18 YO byla označena jako „Best Whisky“
v roce 2007 na World Whiskies Awards. Zrání
probíhá v sudech jak po bourbonu, tak po sherry.
Krásná, ušlechtilá 18letá whisky.

BARVA: zlatavě medová
VŮNĚ: typická slaná vůně s lehkým závanem
švestek, kouře a bílé čokolády
CHUŤ: hustší olejnatější charakter, v chuti více
kouřovější než se zdá u vůně, lehké tony
pomerančů a čokolády

BARVA: krásná medovo-kaštanová
VŮNĚ: ovocná sladkost s kořeněným charakterem
CHUŤ: tóny koření, pepře, kávových zrnek
a dřevitého kouře

BARVA: jantarově zlatá
VŮNĚ: kouřovo-rašelinové aroma s tony citrusů
CHUŤ: bohatá chut s typickými tony černého
pepře, rašeliny, lehké slanosti
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45,8 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45,8 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45,8 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

SUPER PREMIUM
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Talisker Port Ruighe je whisky bez udání věku.
Tato verze dozrává v sudech po portském víně,
které jí dávají navíc tóny nasládlosti, švestek
a čokolády. Má typický charakter palírny
s hustší a výraznější olejnatostí a kouřovostí. Je
pojmenována po hlavním městě ostrova Skye
Port Ruighe.

ULTRA PREMIUM

SUPER PREMIUM

WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Méně kouřová verze
Taliskeru

Kouřovější verze
Taliskeru

Whisky dozrávající
v sudech po sherry
Amoroso

Talisker Distillers
Edition

Talisker Storm

Talisker Skye byl uveden na trh v roce 2015
a je pojmenován podle krásného ostrova, kde
se destilerie nachází. Dozrává jak v použitých
sudech po americké whiskey, tak v sudech nově
vypálených. Jedná se o whisky bez udání věku.

Talisker Storm byl uveden na trh v roce 2013
jako whisky bez udání věku. Zrání této whisky
probíhá v pečlivě vybraných sudech po bourbonu, které jsou před uložením whisky ještě více
vypáleny. Nejkouřovější whisky z ostrova Skye
a této palírny.

Talisker Distillers Edition je desetiletá whisky.
První zrání probíhá v použitých sudech z amerického a evropského dubu. Při druhém zrání je
stařena v dřevěných sudech po sherry Amoroso.
Dřevo těchto sudů dodává whisky plné ovocné
tóny a odlehčí tóny rašeliny a pepře, tolik typické
pro whisky Talisker. Jedná se o ročník destilovaný
v roce 2007 a lahvovaný v roce 2017.

BARVA: zlatavě medová
VŮNĚ: tóny vanilky, karamelu, lehce upozaděné
tony kouře, lehká medovost
CHUŤ: tóny lehce vypáleného dubu, jen závan
kouře a pepře, náznaky jablek a citrusů

BARVA: plná, zlatá
VŮNĚ: kouřové aroma s tony medu a černého
pepře
CHUŤ: plná chuť s tony černého pepře, medu,
rašeliny

BARVA: kaštanově hnědá
VŮNĚ: vyvážená vůně sladkých rozinek v kombinaci s kouřem a rašelinou
CHUŤ: tóny rašeliny, sladu, lehké sladkosti,
jemné stopy dřeva

Talisker Skye

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45,8 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45,8 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45,8 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Otevřete svět kouřových
whisky

Whisky podle chuti
mistra destilatéra

Limitovaná edice
vyhledávaná sběrateli

Caol Ila 12 YO
Caol Ila Moch

Caol Ila 12 YO má lehkou, zpočátku sladkou
chuť. V závěru je cítit sladký kouř. Při výrobě
se používá voda z rašelinového jezera ležícího
jenom 1 míli od destilerie. Whisky zraje v sudech
po sherry v originálním viktoriánském skladu
z roku 1846.

Caol Ila je whisky destilovaná v roce 2008 a poté
dvakrát stařená. Tato limitovaná edice zraje
nejdříve v amerických a evropských sudech
a následně v sudech po víně Moscatel, které jí
dodají ovocné tóny a sladkost.

Speciální Caol Ila Moch je oproti základní
verzi jemnější. Název „moch“ pochází z galštiny
a znamená svítání. Caol Ila Moch je první single
malt whisky z této palírny, která se vyrábí na
základě chuti master distillera, a ne stáří, druhu
sudů nebo obsahu alkoholu.

BARVA: světle slámová
VŮNĚ: lehká nádech citrusů, tóny kouře, mandlový olej
CHUŤ: sladký začátek, lehký kouř, lehká kyselost
a jemná slanost

BARVA: průzračně zlatá
VŮNĚ: svěží, rašelinná s ovocnými tóny
CHUŤ: typická vůně kouřových ohňů, rašeliny,
tony sladu a svěžesti

BARVA: světle medová
VŮNĚ: lehké, svěží s náznakem citrusů a kouře
CHUŤ: lehká nasládlá chuť s jemným kouřem

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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Caol Ila Distillers
Edition

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Pro milovníky výrazných
whisky

Aristokrat z Islay pro
milovníky kouřových
whisky

Limitovaná edice
dozrávající v sudech po
sherry Pedro Ximénez

Lagavulin Distillers
Edition Single Malt
Scotch Whisky

Lagavulin 16 YO Single
Malt Scotch Whisky

Lagavulin 8 YO Single
Malt Scotch Whisky
Lagavulin 8 YO byl původně vyroben k 200.
výročí palírny v roce 2016. Tato jemná 8letá
whisky nabízí unikátní chuťový zážitek. Vyznačuje se komplexní chutí s méně ovocnými tóny
než klasická 16letá verze a také vyšším obsahem
alkoholu – 48 %.

Pomalé zahřívání při destilaci, dlouhá fermentace, paže výparníků skloněné prudce dolů. To vše
vytváří charakter whisky Lagavulin 16 YO. Pro
mnohé znalce představuje tato whisky absolutní
dokonalost. Díky omezené produkci a její světové
oblíbenosti jsou zejména limitované a starší edice
vyhledávány sběrateli.

BARVA: jemně zlatavá
VŮNĚ: vůně čokolády, čaje, ovoce, kouře, slanosti
CHUŤ: hřejivé tóny sladkého kouře, máty, hořké
čokolády

BARVA: mahagonová
VŮNĚ: intenzivní tóny rašeliny, kouře, jodu, moře
CHUŤ: nasládlá chut dřeva, chaluch, suché tony
kouře a rašeliny

Lagavulin Distillers Edition byla destilována
v roce 2005. Tato edice dozrává v sudech po
sherry Pedro Ximénez, které jí dodávají tóny nasládlých rozinek a krásně se spojují s kouřovým
nádechem této whisky.
BARVA: tmavě jantarová
VŮNĚ: tóny sladu, vanilky, rašeliny, rozinek
CHUŤ: kouřové tony doplnuje krásně chut vanilky, rozinek, slanosti, intenzívní dlouhý
závěr

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 48 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Limitovaná edice pro
milovníky kouřových
whisky

Single malt whisky
z jedné z nejstarších
palíren ve Skotsku

Bowmore Islay Single
Malt Scotch Whisky
12 YO

Lagavulin 12 YO byl destilován v roce 2007
a vybrán do limitované edice Special Releases.
Dozrává v použitých sudech z bílého dubu, aby
zvýraznil charakter palírny v Islay.

Bowmore Islay Single Malt Scotch Whisky 12
YO se rodí v palírně Bowmore, první doložené
palírně na ostrově Islay, založené už roku 1779.
Tato palírna je tak zároveň i jednou z nejstarších
v celém Skotsku. Leží na pobřeží Loch Indaalu
v pravém srdci ostrova. Proslavila se především
produkcí okázalé malt whisky, která se vyrábí
striktně podle tradičních, téměř dvě stě let
starých metod. Během výroby se používá
nejčistší voda z řeky Laggan, sladový kouř
z ječmene a nejkvalitnější dubové sudy. Místní
tým profesionálů vyrábí dokonalou řadu různě
starých whisky, jež jsou proslulé svou jemnou,
výrazně rašelinovou a slanou chutí.

BARVA: světle jantarová
VŮNĚ: tóny kouře, rašeliny, lehká ovocnost
a slanost
CHUŤ: intenzivní, jemná chut, překvapivě sladší,
s dlouhým, suchým, kouřovým závěrem

BARVA: teplá jantarová
VŮNĚ: s jemnými tóny citrónu a medu, skvěle vyváženými typickou rašelinovou kouřovostí
CHUŤ: po sladkém a delikátním vřesovém medu
s lehkými náznaky rašelinového kouře

Lagavulin 12 YO Single
Malt Scotch Whisky

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 56,5 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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WHISK Y – SKOT SK Á
WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

WHISKY SKOTSKÁ

Stařeno ve vybraných
sudech

Stařeno v malých sudech

Velmi oblíbená silně
kouřová whisky

Laphroaig 10 YO Islay
Single Malt Whisky
Laphroaig Islay Single
Malt Whisky Select

Laphroaig 10 YO Islay Single Malt Whisky. Klíčem
k její plné a zemité chuti se sladkou koncovkou
je destilace i staření na ostrově Islay. Ječmen
se suší nad rašelinovým kouřem a vliv má také
svěží mořský vzduch. Výsledný chuťový profil
doplňují slané náznaky mořské řasy se sladkým
závěrem. I nezkušený nos rozpozná také lehkou
jodovou vůni lékárny, typickou právě pro tuto
whisky. Skotskou whisky Laphroaig 10 YO si
vychutnáte čistou nebo s trochou vody. Barmani
ji rádi používají pro zvýraznění aromatu a chutě
svých koktejlů. Uplatnění často nachází v drinku
„Penicilin“.

Laphroaig Islay Single
Malt Whisky Quarter
Cask

Laphroaig Islay Single Malt Whisky Select je
pojmenována podle unikátního výběru amerických a evropských sudů. Bohatá rašelinová chuť
s tóny ovoce ze sudů po sherry Pedro Ximénez
a Oloroso dávají whisky květinový závěr.

Laphroaig Islay Single Malt Whisky Quarter
Cask zraje v malých dubových sudech, které
jsou oproti klasickým pouze čtvrtinové. Právě to
dává této whisky zemité aroma rašeliny a kouře
s nádechem ječmene a jemnou sladkost.

BARVA: lehce zlatavá
VŮNĚ: kouř s medicinálními tóny, citrusy,
čokoláda, sladkost a lehce slad
CHUŤ: jemnější rašelina, převyšuje tón citronu,
zelených jablek a máty, kouřové tóny
přecházejí do sladkosti

BARVA: plně zlatá
VŮNĚ: medicinální tóny, kouř, mořské plody,
lehce ústřice, sladkost
CHUŤ: střední olejnaté tělo, mořská sůl, slad
a olej, rašelina a suchost se sladkostí
v závěru

BARVA: bohatě zlatá
VŮNĚ: kouř, slad, citronová šťáva, intenzivní
CHUŤ: bohatá a plná, sladký slad, hodně ovoce
a kouře se stopou slanosti

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 48 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

SKOTSKO
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WHISKE Y – IRSK Á
WHISKEY IRSKÁ

WHISKEY IRSKÁ

Whiskey ze srdce
Dublinu odrážející irský
charakter

Whiskey od předního
irského master blendera

Whiskey od předního
irského master blendera

The Dublin Liberties
Irish Whiskey Copper
Alley

The Dubliner Irish
Whiskey

The Dublin Liberties
Irish Whiskey Oak Devil

The Dubliner Irish Whiskey je pečlivě namíchaná
směs sladových a obilných whiskey, které zrají
v sudech po bourbonu. Plní se do baňatých lahví
typu craic. Aroma nabízí tóny jablek a v sametové chuti pak zaznamenáte sladkost medu
s dotekem bílého pepře či karamelu. Skvělá je
čistá nebo ji smíchejte se zázvorovou limonádou
a plátkem zeleného jablka.

The Dublin Liberties Irish Whiskey Oak Devil je
směs připravená Darrylem McNallym, nejkvalifikovanějším mistrem oboru v Irsku. Obsahuje
prémiové jednosladové a obilné irské whiskey
zrající 5 let v sudech po bourbonu. Byla filtrována
za studena a lahvována s finálním 46 % obsahem
alkoholu. Má jemnou a kořenitou chuť s tóny
skotského vánočního dortu.

The Dublin Liberties Irish Whiskey Copper
Alley byla vytvořena Darrylem McNallym,
nejkvalifikovanějším mistrem oboru v Irsku. Je to
jednosladová irská whiskey zrající 10 let v sudech
po bourbonu a finišovaná dalších 6 měsíců
v přibližně 30 let starých sudech po sherry.
Má komplexní chuť s třešňovým nádechem
s dlouhým, jemným a plným závěrem a celkový
obsah alkoholu 46 %.

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: jemná, lehce medová, náznak dubu,
ovocitost a vanilka
CHUŤ: nasládlá, vybalancovaná s karamelem,
vanilkou a ovocem

BARVA: jantarová
VŮNĚ: tělnatá s výrazným charakterem, slad,
černé ovoce a lehká dřevnatost
CHUŤ: lehce kořeněná s tónem karamelu a vánočního dortu

BARVA: jantarová
VŮNĚ: plná s odkazem sladu, ovocných tónů
a sherry
CHUŤ: komplexní, nasládlá a výraznější s tónem
sherry

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 46 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 46 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO
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WHISKEY IRSKÁ

SUPER PREMIUM
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WHISKE Y – IRSK Á
WHISKEY IRSKÁ

WHISKEY IRSKÁ

WHISKEY IRSKÁ

První volba baristů pro
přípravu irské kávy

Prémiová single malt
whiskey

Prémiová kouřová irská
whiskey

The Tyrconnell Irish
Single Malt Whiskey

Příběh The Tyrconnell Single Malt Whiskey se
zrodil roku 1876, když R. M. Delamere přihlásil
svého ryzáka Tyrconnella do prestižního národního
dostihu. Toho odpoledne stála při Delamerovi
štěstěna. Jeho kůň porazil všechny své soupeře
a vyzrál i na všechny bookmakery a sázkaře.
Překvapivé vítězství ihned ohromilo všechny
přihlížející diváky a přitáhlo pozornost rodiny
Wattsových, která tehdy vlastnila prosperující
palírnu whiskey. Ti se rozhodli, že triumf místního
šampiona uctí vytvořením limitované edice small
batch whiskey, která ponese jeho jméno. Wattsovi
počítali, že whiskey The Tyrconnell nabídnou svým
zákazníkům jen jedinkrát, ovšem nakonec se z ní
stala jejich nejoblíbenější whiskey. Před érou prohibice se dokonce tvrdilo, že The Tyrconnell je nejlépe
prodávanou irskou whiskey. Dnes o značku pečuje
společnost Kilbeggan, která je hrdým ochráncem
tradiční výroby irské whiskey. Každá lahev pak
nese etiketu připomínající Tyrconnellův triumf.

Kilbeggan Irish
Whiskey
Kilbeggan Irish Whiskey se míchá z těch nejlepších obilných a sladových whiskey. Trojnásobná
destilace vytváří jemnou, sladkou chuť a příjemný sladový závěr. Zraje nejméně tři roky a jeden
den v sudech po bourbonu. Obvykle bývá první
volbou baristů pro přípravu irské kávy.

Connemara Peated
Single Malt Whiskey
Connemara Peated Single Malt Whiskey je
považována za velmi speciální díky využívání
metody sušení sladovnického ječmene nad hořící
rašelinou. Tento postup pochází už z 18. století.
Komplexní rašelinové příchutě a hladká, sladká
sladová chuť z ní dělají skutečně jedinečnou
irskou whiskey. Connemara je obecně vysoce
hodnocená, od roku 2012 získala více než 20
medailí v hlavních soutěžích lihovin.
BARVA: zlatavá
VŮNĚ: sladová, lehce nakouřená s výraznou vůní
pečených jablek
CHUŤ: lehce medová, rašelinová, nasládlá,
kořenitá s vanilkou

BARVA: slámová
VŮNĚ: jemná, ovocitá s náznakem citrusů
a koření
CHUŤ: dotek pomerančů a citronů s výrazným
odkazem sladu

BARVA: lehce nazlátlá
VŮNĚ: sladký karamel, vanilka a tóny dřeva
CHUŤ: měkká, hladká s rozinkami, karamelem
a pepřem
OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6/6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO
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WHISKE Y – IRSK Á / AMERICK Á
WHISKEY IRSKÁ

WHISKEY IRSKÁ

WHISKY AMERICKÁ

Irská whiskey přímo ze
srdce Dublinu z portfolia
společnosti Diageo

Malosériová výroba
s příběhem

Prémiový řemeslný
bourbon s příběhem

Maker’s Mark Kentucky
Straight Bourbon
Whisky

Roe & Co Blended Irish
Whiskey

Flaming Pig Small
Batch Irish Whiskey

Whiskey Roe & Co dozrává v sudech po bourbonu
a jedná se o směs sladových a obilných whiskey.
Roe & Co je jemná a voňavá whiskey s tóny měkkého koření a náznaků vanilky. K vytvoření této
delikátní irské whiskey využila master blender
Caroline Martin svých 30 let praxe a zkušeností.

Flaming Pig Black Cask je směs 4–10letých
sladových whiskey a obilné whiskey. Vyrábí se
v malých šaržích a staří se v extra vypalovaných
sudech po bourbonu.
V její vůni ucítíte karamel, tropické ovoce
a koření. Chuť vás okouzlí jemnými ořechovými
tóny a sladkostí vanilky.

BARVA: tmavě medová
VŮNĚ: jemná, krémová vůně s náznakem koření
CHUŤ: jemné kořeněné tóny, stopy vanilky,
pečené hrušky, jemný závěr

BARVA: zlatá
VŮNĚ: dub, karamel, vanilka a ovocitá pšenice
CHUŤ: nasládlá, vybalancovaná s karamelem,
vanilkou a ovocem

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA

SUPER PREMIUM

166

Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon
Whisky se vyrábí řemeslně v malých várkách. Její
jedinečnost spočívá ve složení obilovin. Žito bylo
nahrazeno 16 % červené ozimé pšenice, zbytek
tvoří 70 % kukuřice a 14 % ječmene. Dvojnásobná
destilace obilného kvasu probíhá v měděných
kotlích. Bourbon s celkovým obsahem alkoholu
45 % se následně ukládá do nových vypálených
dubových sudů. Ty se během staření otáčejí,
aby se rozvíjela konzistentní chuť. Lahvuje se
ne dle věku, ale podle dosažené chuti. Obvykle
je stařen mezi pěti až sedmi lety. Maker’s Mark
Bourbon je v chuti hladký s lehkým závěrem,
čímž kontrastuje s pálivými a ostrými bourbony.
Je vítaným zpestřením každého koktejlu, ovšem
mnoho lidí jej přesto preferuje čistý, případně na
ledu s kapkou vody.

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

WHISKE Y – AMERICK Á
WHISKEY AMERICKÁ

READY TO DRINK

WHISKEY AMERICKÁ

První volba
v bourbonech

Vhodné pro impulzní
nákup

Bourbon s tzv.
ďábelským podílem

Jim Beam White
Kentucky Straight
Bourbon

Jim Beam Devil’s Cut
Bourbon Whiskey

Proces zrání po dobu 4 let v nových vypálených
dubových sudech dodává americkému Jim Beam
White Kentucky Straight Bourbonu elegantní,
vytříbený a hladký charakter. Tento středně plný
bourbon s lehce kořenitým aromatem nabízí chuť
s jemnými tóny karamelu a vanilky. Vychutnáte
si ho čistý, na ledu či s kolou nebo zázvorovou
limonádou. Hodí se také pro přípravu koktejlů
Whisky Sour nebo Mint Julep

Jim Beam & Cola

Jim Beam Devil’s Cut Whiskey je nový bourbon
od Jima Beama. Při staření klasického bourbonu
se jeho část vypaří. Prý si takto andělé nárokují
své příspěvky, a proto se tomu říká „andělský
podíl“. U Jim Beam Devil’s Cut je tomu naopak.
Díky speciální technice extrahování ze stěn sudu
se do bourbonu s obsahem 45 % alkoholu na
závěr přimíchává „ďáblův podíl“, který byl vsáklý
hluboko do struktury dřeva.

BARVA: lehce karamelová
VŮNĚ: dub, vanilka, koření
CHUŤ: lehké tělo se skadkou chutí, oříšky,
karamel v závěru s vanilkou

Jim Beam & Cola je americká bourbon whiskey
namíchaná v ideálním poměru s kolou. Každá
plechovka obsahuje 1,4 malé skleničky tohoto
bourbonu.

BARVA: silně jantarová
VŮNĚ: výrazně dřevitá s kouřovým závěrem
CHUŤ: plné tělo s intenzivními tóny dubu
a vanilky

OBJEM: 0,05 / 0,5 / 0,7 / 1 / 1,5 / 3 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,33 l

ALKOHOL: 4,5 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 120 / 12 / 6 / 12 / 6 / 3 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA
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WHISKE Y – AMERICK Á
WHISKEY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

Žitný bourbon pro
přípravu klasických
koktejlů

Prémiový bourbon

Prémiový dvakrát
stařený bourbon

Jim Beam Black – Extra
Aged Bourbon Whiskey

Jim Beam Rye –
Pre Prohibition Style
Whiskey
Americká čtyřletá žitná Jim Beam Rye
Pre-Prohibition Style Whiskey obsahuje nejméně
51 % podílu žita. Je vyráběna podle jednoho z nejstarších receptů z dílny Jima Beama. Má sušší,
ale plnou chuť. Ve vůni jsou jemné kořeněné tóny
s náznakem vanilky a karamelu. Barmani ji rádi
používají v koktejlu Manhattan.

Americká Jim Beam Double Oak Twice Barreled
Bourbon Whiskey s obsahem alkoholu 43 % je
dvakrát stařená v čerstvě vypálených sudech.
Druhým stařením získává bourbon ještě hlubší
kořeněnou, dubovou a bohatou karamelovou
chuť.

BARVA: jantarová
VŮNĚ: hluboká s karamelem, dubovým dřevem,
skořicí a vanilkou
CHUŤ: plná, lehce karamelová, vybalancovaná,
dřevitá s lehkým tónem oříšků

BARVA: zlatavá
VŮNĚ: ovocitá, dřevitá a svěží
CHUŤ: výraznější a kořenitá s tóny dubu a ovoce

BARVA: silně jantarová
VŮNĚ: bohatá na dřevo a vanilku
CHUŤ: intenzivní, suchá a dřevitá

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,05 / 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 120 / 6 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA
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Jim Beam Double Oak
Twice Barreled Bourbon
Whiskey

Americká Jim Beam Black Extra Aged Bourbon
Whiskey získala svou bohatou a zároveň jemnou
chuť díky šestiletému zrání v dubovém sudu. Ten
jí propůjčuje intenzivní chuť karamelu s kouřovým závěrem, doprovázenou aromatickými tóny
vanilky, skořice a dubu. Tento bourbon si můžete
vychutnat čistý, ale jeho opravdový charakter se
projeví v koktejlu „Old Fashion“.

PREMIUM

SUPER PREMIUM

WHISKE Y – AMERICK Á
WHISKEY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

Malosériový, rychle
rostoucí americký
bourbon s vysokým
podílem kukuřice a žita

Produkt pro znalce
americké whiskey

Americká rye whiskey
s vysokým, 95 % podílem
žita

Bulleit Bourbon

Bulleit Rye

Bulleit Bourbon 10 YO

Bulleit Bourbon je prémiový drink v originální
lahvi vyráběný stejným tradičním způsobem už
více než 150 let. Obsahuje 68 % kukuřice, 28 %
žita a 4 % ječmene. Pramenitá voda přirozeně
filtrovaná přes kentucký vápenec, speciální
kvasnice, nově vypálené americké dubové sudy,
vysoký podíl kukuřice a žita a 7leté zrání, to vše
jej činí chuťově naprosto nezapomenutelným.
BARVA: jantarová barva
VŮNĚ: lehká kořenitost, nasládlá dřevitost
CHUŤ: jemná, suchá, tony vanilky, javorového
sirupu a pepře

Zakladatel značky Tom Bulleit vsadil na dlouhé
zrání. To je totiž pro tento bourbon klíčové.
Probíhá v nových vypálených dubových sudech
a dává mu jemnost a dlouhý vanilkový závěr.

Bulleit Rye je vyráběn s 95 % podílem žita, což je
mimořádně hodně. Zbytek tvoří ječmen. Nejen
to, ale i šestileté dozrávání v nových vypálených
dubových sudech dodává tomuto bourbonu
zajímavé aroma a komplexní chuť.

BARVA: tmavě zlatá barva s oranžovými odstíny
VŮNĚ: aroma vypáleného sudu, stopa vanilky,
sušených meruněk a ovoce
CHUŤ: jemná, plná s tóny koření, karamelu,
sušeného ovoce

BARVA: červenohnědá barva,
VŮNĚ: dřevité aroma se závanem čaje a máslových sušenek
CHUŤ: jemná, dlouhá dochuť s tony vanilky,
sušených meruněk, koření a rozinek

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45,6 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA
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WHISKE Y – AMERICK Á
WHISKY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

WHISKEY AMERICKÁ

Whisky vhodná do
jednoduchých drinků

Whiskey z Texasu

Žitná whiskey z Texasu

Yellow Rose Rye

Seagram’s 7 Crown
Blended Whisky
Americká míchaná Seagram’s 7 Crown Blended
Whiskey zraje v dubových sudech minimálně
4 roky. Výsledkem je příjemně nasládlá chuť
s vanilkovým závěrem a citrusovým aromatem.
Smícháním whiskey Seagram’s 7 Crown se 7 Up
nebo jinou citronovou limonádou či limetkou si
připravíte legendární drink 7+7.

Americká Yellow Rose Whiskey je vyrobena
z kukuřičné, ječmenné a žitné whiskey. Směs
není filtrována za studena ani nijak dobarvována.
Vše zraje v sudech z amerického dubu. V roce
2013 získala tato whiskey ocenění Double Gold
Medal v San Francisco World Spirits Competition.

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA
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Americká Yellow Rose Rye Whiskey obsahuje
95 % žitné whiskey a 5 % whiskey z ječmenného
sladu. Směs není filtrována za studena ani nijak
dobarvována a zraje v sudech z amerického
dubu. Výtečně se hodí do tradičních koktejlů,
jako je například Manhattan, kam podle originální
receptury žitná whiskey patří. Protože tato žitná
obsahuje úctyhodných 45 % alkoholu, nebojte se
ji při servírování lehce naředit vodou.

Yellow Rose Whiskey

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

WHISK Y – JAPONSK Á
WHISKY JAPONSKÁ

WHISKY JAPONSKÁ

WHISKY JAPONSKÁ

Top japonská whisky
v poměru kvality a ceny

Prémiová japonská
whisky

Unikátní směs
japonských whisky

Suntory Whisky Toki

Hibiki Suntory Whisky

Suntory Whisky Toki nese název podle japonského výrazu pro čas: toki. Tato japonská whisky se skládá ze single grain whisky z destilerie
Chita, jedné single malt z destilerie Hakushu
a dvou single malt z destilerie Yamazaki. Lahev
zaujme etiketou z ručně vyráběného papíru, jak
bývá tradicí i na dalších výrobcích společnosti
Suntory. Whisky obsahuje 43 % alkoholu a vyniká jedinečnou chutí po ovoci s jemně
sladkým závěrem a kořenitými tóny vanilky,
dřeva, pepře a zázvoru. Je ideální pro přípravu
whisky highball.

Japonská Hibiki Suntory Whisky byla vytvořena
v roce 1989 k devadesátému výročí založení
společnosti Suntory. Je to směs více než 10
single malt a 3 grain whisky přibližně 20 let
starých s výsledným 43 % obsahem alkoholu.
Malt whisky ve směsi pochází z destilatérských
domů Yamazaki a Hakushu a grain whisky
z destilerie Chita. Whisky před smícháním
zrály v sudech po sherry z japonského dubu
Mizunara. Whisky Hibiki lze popsat jako čistou,
noblesní a harmonickou. Je vhodná jako úvod do
japonských whisky.

The Chita Suntory
Whisky
The Chita Suntory Whisky je japonská single grain (obilná) whisky se 43 % obsahem alkoholu. Její
lehkost a sladkost zvyšuje fakt, že po destilaci
zraje v sudech po sherry, bourbonu a víně. Skvělá
whisky nejen pro začátečníky.

BARVA: zlatá
VŮNĚ: bazalka, med a zelené jablko
CHUŤ: grep, hroznové víno, peprmint tymián se
sladkým dozvukem kořeněný vanilkou,
pepřem a zázvorem

BARVA: lehce zlatavá
VŮNĚ: červené ovoce a zelené jablko doplněné
o medové tóny
CHUŤ: máslová s karamelizovanými datlemi
s dotekem santalového a dubového dřeva

BARVA: lehce nazlátlá
VŮNĚ: medový meloun, citrusy a medové cereálie
CHUŤ: vanilkový piškot s medem a tóny květin

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAPONSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAPONSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

JAPONSKO
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WHISK Y – K ANADSK Á / WHISKE Y – LIKÉR
WHISKYKANADSKÁ
INDICKÁ
WHISKY

WHISKY
WHISKYTAIWANSKÁ
KANADSKÁ

WHISKEY LIKÉR

Indickáwhisky
single velmi
malt
Prémiová
whisky
žádaná na americkém
kontinentě

Tchajwanská
whisky
Barmany
vyhledávaná
koktejlová whisky

První whiskey likér
s medem a karamelem

Crown Royal Fine
de Luxe Blended
Canadian Whisky

Canadian Club
Imported Blended
Canadian Whisky
Original 1858
Canadian Club Imported Blended Canadian
Yushan
Whisky OriginalBlended
1858 je vlajkovouMalt
lodí mezi
kanadskými whisky. Před stáčením zraje v duboTaiwanese
Whisky
vých sudech po dobu více než 3 let, což je doba

Prémiová Crown Royal Fine de Luxe
Blended Canadian Whisky byla
vytvořena na počest historické
návštěvy krále Jiřího VI. a královny
Elizabeth v Kanadě v roce 1939.
Charakterizuje ji vůně s nádechem
vanilky a ovoce. Její chuť je jemná
a dlouhotrvající. Světově nejprodávanější kanadská whisky odvozuje svůj
úspěch nejen z chuti tvořené směsí
nejlepších kanadských whisky, ale
způsobu
prezentace.
Paul John Boldi zjeprémiového
plně kouřová
single malt
whisky
z Indie. Rašelina
se domedová
oblasti Goa převáží ze
BARVA:
skotské oblasti
Islay, lehká,
kde se vanilka
používáakkaramel
sušení
VŮNĚ:
indického ječmene
Výsledná
whisky
CHUŤ:šestiřadého.
lehce nasládlá
s převládajícímá obsah alkoholu 46 %.
mi tóny

Paul John Bold Single
Malt Whisky

The Dubliner Irish Whiskey Liqueur je jemný
likér vyráběný ze tří hlavních ingrediencí. Tvoří
ho medová plástev, karamel a hlavně třikrát
destilovaná irská whiskey. Dubliner Liqueur
s 30 % obsahem alkoholu se plní do baňatých
lahví typu craic. Originální likér se dá označit
za ideální úvodní krok k pití irské whiskey. Je
jemný, hřejivý a hodí se třeba i do kávy. „Dubliner
Coffee“ si připravíte z 2 cl likéru s 5 cl espressa
a smetany.

stanovená kanadským zákonem. Tak dosahuje té
Yushan
Blended
Whisky
nejjemnější
možné
chuti.jeJefascinující
to whiskysměs
pro běžné
sladových
z Tchaj-wanu,
která zrála
popíjení jakwhisky
na ledu,
tak i v koktejlech.
v sudech po bourbonu a sherry. Proces zrání dal
BARVA:vláčnou,
lehce nahnědlá
whisky
jemnou povahu s tóny cereální
sladkosti,
karamelu,
sušeného
ovoce,anýzu,
ananasu,
VŮNĚ: sladově
nasládlá
s dotekem
manga a posekané
také bohatou
medu. Tato vynikající
trávychuť
a fenyklu
whisky
přesvědčivým
rostoucí
CHUŤ: jenasládlá
a jemnádůkazem
se zimnímo kořením
zralosti tchajwanské produkce.
a nádechem dubu

BARVA: jantarová
VŮNĚ: silně medová a karamelová
CHUŤ: whisky ve spojení medu a karamelu
připomíná Toffife

OBJEM: 0,7 l
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 46 %
ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %
ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 30 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
KUSŮ V KARTONU: 6 ks

INDIE
KANADA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
KUSŮ V KARTONU: 6 ks

TCHAJ-WAN
KANADA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO
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PREMIUM

172

The Dubliner Irish
Whiskey Liqueur

SUPER PREMIUM
PREMIUM

PREMIUM

WHISKE Y – LIKÉR
WHISKEY LIKÉR

WHISKEY LIKÉR

WHISKEY LIKÉR

Třešňová varianta

Jablečná varianta

Medová varianta

Jim Beam Red Stag
Black Cherry

Jim Beam Apple
Jim Beam Apple je dokonalou kombinací amerického Jim Beam Original Bourbonu a prémiového
jablečného likéru. Výsledkem je nápoj s celkově
nižším obsahem alkoholu 32,5 %. V chuti se
odráží šťavnatost jablek, která podtrhuje bohaté
tóny bourbonu stařeného v dubovém sudu.
Vychutnáte si ho čistý, s ledem nebo ho zkuste
v drinku smíchaný s tonikem či sodou a s plátkem
čerstvého jablka.

Jim Beam Red Stag Black Cherry je ochucen
likérem z černých třešní. Výsledkem je harmonie
jemného třešňového aromatu a chuti s tóny
dubu. „Red Stag“, což v překladu znamená
„červený jelen“, si vychutnáte jen tak nebo
s kolou či tonikem.
BARVA: silně jantarová
VŮNĚ: výrazně ovocná, sladká, višňová s tóny
bourbunu
CHUŤ: sladká s náznakem černých višní, hladká
a vyvážená

Jim Beam Honey
Jim Beam začal jako první přimíchávat do své
whiskey přírodní med. Vznikl tak Jim Beam
Honey s 35 % obsahem alkoholu a s příjemnou,
hlubokou a nasládlou chutí s medovým aromatem a tóny dubu. Vychutnáte si ho čistý nebo
v kombinaci se zázvorovou limonádou.

BARVA: medová
VŮNĚ: svěží, jemně sladká s jablky granny smith
CHUŤ: jemně sladké zelené jablko podtržené
chutí bourbonu

BARVA: medová
VŮNĚ: sladká s tóny dřeva, vanilky a medu
CHUŤ: sladká, medová s tónem bourbonu

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 32,5 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 32,5 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 32,5 %

KUSŮ V KARTONU: 6 / 12 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 / 12 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 / 12 ks

USA
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COGNAC
BR ANDY
Cognac je brandy, neboli pálenka z vinné révy, vyrobená výhradně ve francouzském regionu
Cognac. Tento vysoce ceněný region se skládá z oblastí Grande a Petite Champagne, Borderies,
Fins a Bons Bois, dále Bois Ordinaires a Bois Communs. Oblast Cognac je již dlouho synonymem
pro důmyslnou výrobu znamenitého alkoholu. Nejdříve se vybrané hrozny z nejlepších vinic bílých
odrůd Ugni Blanc, Folle Blanche nebo Colombard fermentují. Vznikne tak víno, které je dvakrát
destilováno v tradičním kotlíkovém destilačním přístroji. Posléze musí dle zákona zrát minimálně po
dobu dvou let v dubových sudech. Právě doba staření rozděluje koňak na:
• VS (very special) – nejméně 2 roky
• VSOP (very superior old pale) – nejméně 4 roky
• Napoleon – nejméně 6 let
• XO (extra old) – nejméně 10 let
• Hors d’âges – je označení, které se rovná XO, ale v praxi tento termín používají výrobci k prodeji
vysoce kvalitního produktu nad rámec oficiální věkové stupnice.
Mimo proslulou oblast Cognac ve Francii se brandy vyrábí i v dalších zemích. Známé jsou například
Gruzie, Řecko, Itálie a zmínit lze jistě i Českou republiku.“
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Stock 84 Original Brandy

Courvoisier VS Cognac,
Stock 84 XO Brandy 8 YO

Courvoisier VSOP Cognac

Courvoisier XO Cognac

INSPIRACE
Horse´s neck
Sklo
Metoda
Suroviny
Ozdoba

highball
přímo do skla
4 cl brandy, 12 cl ginger ale
citronová kůra

Sazerac
Sklo
rock
Metoda v míchací sklenici
Suroviny 5 cl cognac, 1 cl BARTIDA ORIGINAL Absint,
kostka cukru, 2 střiky Peychaud´s Bitters
Ozdoba citronová kůra

Brandy Crusta
Sklo
champagne
Metoda v šejkru
Suroviny 5 cl brandy, 0, 75 cl Giffard
Parfait Triple sec, 0,75 cl Giffard
Marsquin liqueur, 1,5 cl čerstvá
citronová šťáva, 0, 75 cl Giffard
gomme (cukrový) sirup, 2 střiky
Angostura Bitters
Ozdoba citronová kůra s cukrem vložená na kraj sklenice
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COGNAC
COGNAC

COGNAC

COGNAC

Vhodný jako základ do
koktejlů

Koňak, který popíjel
i Napoleon

Prémiový koňak

Courvoisier VS Cognac
Courvoisier VSOP
Cognac

Courvoisier VS Cognac se vyrábí ze směsi vinných hroznů z několika oblastí regionu Cognac.
Všechny jsou staré od 3 do 7 let. Hlavní složkou
je koňak z hroznů z oblasti Fins Bois, který je
vyvážen kapkou koňaku z hroznů z oblasti Petite
Champagne. Splynutí mladších a starších koňaků
dává Courvoisier VS Cognacu ovocnou, delikátní
chuť a buket prosycený zralým ovocem a jarními
květy. Aroma je bohaté, svěží, s dubovými
nádechy.

Courvoisier XO Cognac je vytvořen master blenderem z nádherně zralých eaux-de-vie o stáří
11 až 25 let, aby se podtrhla komplexnost
a bohatost koňakových aromat. Courvoisier XO Cognac je silně aromatický, má
plnou chuť se sametovou texturou a voňavým buketem. To vše doprovázejí
tóny crème brûlée, kandovaného
pomeranče a kosatce.

Courvoisier VSOP Cognac je mistrovské dílo.
Tato směs vinných hroznů z několika oblastí
regionu Cognac snoubí dokonalou vyváženost
hroznů z Fins Bois, Grande a Petite Champagne,
které se sklízejí na vrcholu svého aromatického
potenciálu. Po 4 letech zrání je výsledkem mimořádně vyvážený koňak s tóny broskví, pražených
mandlí a s jemnými nádechy vanilky a jasmínu.

BARVA: světlá zlatavě jantarová
VŮNĚ: bohaté po jarních květech, zralém ovoci
a svěžím dubu, vyvážené energií mladého
koňaku
CHUŤ: silný charakter, výrazná a harmonická,
čistá

BARVA: světlá zlatavě jantarová
VŮNĚ: květinové a ovocné s nádechem broskví,
pražených mandlí, vanilky a jasmínu
CHUŤ: lehká a osobitá

BARVA: zlatá
VŮNĚ: po kosatcích, kandovaném
pomeranči a crème brûlée
CHUŤ: sametová exotická

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

SUPER PREMIUM
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Courvoisier XO Cognac

SUPER PREMIUM

ULTRA PREMIUM

BR ANDY
BRANDY

BRANDY

Základní brandy nejen
pro koktejlové bary

Prémiová brandy
za skvělou cenu

Stock 84 XO Brandy
8 YO

Stock 84 Original
Brandy

Na počest více než 130leté historie výroby
destilátů zařadila do svého portfolia společnost
Stock Spirits brandy Stock 84 XO Brandy 8 YO.
Tato brandy zraje v dubových sudech 8 let. To je
déle, než je u brandy obvyklé. Výběr a destilace
nejjemnějších hroznů a dlouhé zrání vytvářejí
bohatou, intenzivní chuť a zážitek, který si
prostě nemůžete nechat ujít.

Nezaměnitelný charakter získává Stock 84 Original Brandy pomalým zráním v dubových sudech.
Brandy má jedinečnou jemnou a lahodnou chuť,
neměnnou po více než sto let, díky originální
receptuře.
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

HOUSE

PREMIUM
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VERMUT

VERMUT

Klasický suchý vermut
v trendy stylu

Belsazar Dry Vermouth

Belsazar
Dry Vermouth,
Belsazar Dry Vermouth je klasický suchý vermut
pocházejícíRed
z Německa.
Vyrábí se kombinací vín
Belsazar
Vermouth,
z jižního Bádenska s ovocnou brandy z palírny
Belsazar
Vermouth,
SchladererRosé
a výběrem
speciálních bylin, včetně
pelyňku. Díky tomu je suchý jako léto v Berlíně.
Belsazar
White
Vermouth
Hodí se skvěle jako aperitiv a ideální je do
koktejlů typu Martini.

BARVA: zlatá, jantarová
VŮNĚ: aroma medu, sušených meruňek, heřmánku a bílých hroznů
CHUŤ: suchá, lehce nahořklá chuť s vinnou
kyselinkou, tony heřmánku, citronové
kůry
OBJEM: 0,75 l

ALKOHOL: 19 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

NĚMECKO

PREMIUM
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VERMUT
VERMUT

VERMUT

VERMUT

Vermut pro klasické
koktejly

V kombinaci s tonikem je
variantou spritzu

Lehký aperitiv

Belsazar Red Vermouth

Belsazar Rosé
Vermouth

Belsazar Red Vermouth je krásně ovocný a má
jemnou hořkost po pelyňku a dalších bylinkách.
Hodí se do koktejlů typu Manhattan nebo
Negroni.

Belsazar Rosé Vermouth je ochucen infuzemi
z růžového grepu, pomerančového květu, malin
a červeného rybízu. V kombinaci s tonikem a plátkem pomeranče to je skvělý letní drink.

BARVA: tmavě červená
VŮNĚ: aroma vanilky, červených marmelád,
sušeného ovoce, švestek, muškátové
oříšku, skořice
CHUŤ: sladko-hořká chuť s tóny malin, jahod,
pomerančové kůry a koření

BARVA: lehce růžová
VŮNĚ: aroma bílých hroznů, malin, broskví
s kořeněným nádechem
CHUŤ: medová sladkost krásně vybalancová
vinnou kyselinkou, tóny malin, růžového
grepu, pomerančové kůry

Belsazar White
Vermouth
Belsazar White Vermouth je sladký a lehce ovocný. V jeho chuti najdete tóny vanilky a překvapí
vás svým jemným nahořklým závěrem.
BARVA: zlatě-jantarová
VŮNĚ: aroma medu, bílých hroznů, jablek,
mandlí, hřebíčku
CHUŤ: lehce medová chuť s tóny vanilky, kůry
hořkých pomerančů s podtónem pelyňku
a Vánočního koření

OBJEM: 0,75 l

ALKOHOL: 18 %

OBJEM: 0,75 l

ALKOHOL: 17,5 %

OBJEM: 0,75 l

ALKOHOL: 18 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

NĚMECKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

NĚMECKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

NĚMECKO

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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ABSINT
Bartida Original Absinth

Žufánek Absinthe St. Antoine,
Žufánek Absinthe Amave
Mýty opředený, milovaný i nenáviděný. Název absint zřejmě pochází z řeckého výrazu pro pelyněk – apsinthion. Historie absintu sahá až do roku 1794, z něhož se na pomezí Švýcarska a Francie dochovala první písemná
zmínka o úžasném bylinném nápoji. V druhé polovině 19. století se stal natolik oblíbeným, že se začaly
objevovat levné absinty, napodobeniny pravého absintu, které obsahovaly jedovaté chemické látky. Tato
skutečnost vedla k téměř stoletému zákazu absintu ve většině zemí světa. Pravý absint se vyrábí macerací
tzv. svaté trojice: pelyňku pravého, anýzu a fenyklu obecného v kvalitním lihu a následnou destilací. Přidány
však mohou být i další byliny či květy. Po destilaci může zůstat čirý, tzv. blanche, což je absint typický především pro Švýcarsko. V jiné variantě absintů – „verte“ – se macerací yzopu lékařského a pelyňku pontského
dosahuje zeleného přírodního obarvení. Esenciální oleje především z anýzu zajistí efektní mléčné zakalení, tzv.
louche, při smíchání s vodou, a tak svoje obrození nachází novodobý kvalitní absint v rituálech či koktejlech.
Nádherné fontány s ledovou vodou odkapávající do oblíbeného absintu či originální absintová lžička na kostku
cukru dělají tuto kategorii alkoholu ještě výjimečnější.“

Žufánek Justifiée & Ancienne Absinthe,
Žufánek Mead Base Absinthe
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AB SINT
ABSINTH

ABSINTH

ABSINTH

Tradiční absint za
dostupnou cenu

Čirý absint švýcarského
typu

Absint vyrobený
dle původního
francouzského receptu

Žufánek Absinthe
St. Antoine
Žufánek Absinthe
Amave

Bartida Original
Absinth

Žufánek Absinthe Amave – tradiční byliny,
kterými se absint barví nazeleno, jsou v tomto
případě destilovány. V době absintového zákazu
bylo totiž jednodušší ukrýt lahev čiré tekutiny
než lahev jasně zelené. Švýcarsko je rodištěm
absintu a dnes nejznámějším zdrojem čirých
absintů o nižší lihovitosti, které tam označují jako
„blanche“ nebo „la bleue“. Amave je postaven na
kombinaci vinného destilátu a velejemného lihu.
Doporučený poměr k pití je aspoň 1 : 1, tedy na díl
absintu díl chladné vody.

Nápoj bohémů Bartida Original
Absinth se vyrábí macerací
pelyňku, anýzu a fenyklu v kvalitním
moravském obilném lihu. Hodí se
jako aperitiv nebo se tradičně míchá
v poměru 4 : 1 s ledovou vodou při
jakékoliv příležitosti. Vzhledem k 60 %
obsahu alkoholu je nezapomenutelným
chuťovým zážitkem a lze si jej vychutnat v menších dávkách i neředěný.
OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 60 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 53 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 70 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA
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Žufánek Absinthe St. Antoine je legendární, tajuplný a hříšný nápoj bohémů, umělců a barových
povalečů připravený podle původních postupů
a receptur. Absinthe St. Antoine se jako jeden
z mála českých absintů zrodil destilací pečlivě
vybraných bylin. Jsou to pelyněk pravý, anýz,
fenykl, meduňka a další. S odkazem na motto
rodiny Žufánkových „100 % přírodní produkty“
je absint připraven pouze z vlastních bylin nebo
z koupených bylin z nejlepších lokalit. Základ
tvoří velejemný líh, ve kterém se po přesně stanovenou dobu macerují vybrané byliny a koření.
Po maceraci dochází k destilaci, ze které vznikne
čirý destilát. Do takto vzniklého destilátu se
přidá další díl bylin, jejichž chlorofyl dodá absintu
specifickou barvu a ještě více umocní aroma
a chuť. Absint se připravuje pomalým přiléváním
ledové vody v poměru 1 : 3, tedy pokud nalijete
do sklenice 3 cl, přidáte necelé deci vody.

SUPER PREMIUM

SUPER PREMIUM

AB SINT
ABSINTH

ABSINTH

Jemný absint z medoviny

Prémiový absint
vyrobený dle tradiční
receptury

Žufánek Mead Base
Absinthe
Žufánek Mead Base Absinthe je postaven na
zcela originální bázi. Namísto tradičního obilného
lihu či vínovice je jako základ pro maceraci bylin
využit destilát z medoviny. Na výrobu litru 55 %
medovice (destilátu z medoviny) je zapotřebí
1,4 kg medu. V ní jsou vymacerovány a poté
opět destilovány aromatické byliny kompletně
vypěstované na poli vlastněném rodinou
Žufánkových. Jedinečné aroma sladkého medu ve
spojení s hořkým pelyňkem pravým, anýzem, fenyklem, yzopem a pelyňkem pontským vytvořilo
charakteristický produkt, který nemá chuťovou
ani aromatickou konkurenci. V receptuře je
menší množství anýzu a fenyklu oproti ostatním
absintům vyrobeným pod jménem Žufánek.
Kvůli tomu má o něco slabší zakalování (louche),
zato je ale vhodný pro konzumenty, kteří nemají
v oblibě dominantní anýzovou chuť.

Žufánek Justifiée &
Ancienne Absinthe
Justifiée & Ancienne (čti „žystifje e ansien“,
v překladu „oprávněná a starobylá“) je
následovník L’Ancienne. Je vyroben z nejlepšího
vinného destilátu a unikátních bylin a stařen
v sudu z francouzského dubu pro dokonalý
požitek připomínající konzumaci 100 let starého
nápoje. V receptuře je jedna bylina navíc, poměr
ostatních byl upraven tak, aby víc odpovídal
dnešní době. Pokud byste v životě měli ochutnat
pouze jeden absint, měl by to být tento. Ideální
ředění je 1 : 2, tedy jeden díl absintu a maximálně
dva díly vody.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 65 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 65 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ULTRA PREMIUM

ULTRA PREMIUM
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DESTIL ÁT
DESTILÁT
DESTILÁT OVOCNÝ (PÁLENKA)
LIHOVINA — HOŘKOBYLINNÁ
LIHOVINA

Black Fox

Bartida Calvados

Fernet Stock Barrel Edition

Bartida Hruškovice

Fernet Stock Citrus

Bartida Meruňkovice

Fernet Stock Original

Bartida Slivovice

Golden Hruška

Franciacorta Grappa Chardonnay

Golden Ľadová hruška

Grappa Brunello di Montalcino Invecchiata

LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ
LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ
LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ
LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ
LIHOVINA

Ovocné destiláty, destiláty a lihoviny mají v českých zemích dlouhou historii a neodmyslitelně patří
k české kultuře, stejně jako naše pivo. O rozšíření vinopalnictví se významně zasloužil již Karel IV.
Později, v 16. století, se mimo destilaci vína či piva již pálilo z obilí, planých trnek, jablek, hrušek
a různých druhů bylin a koření. V roce 1835 byl ve Vídni vydán dekret umožňující jednotlivci vypálit ročně až 56 litrů 50% kořalky z plodin pocházejících z vlastních zahrad, aniž by platil jakoukoliv
daň. Koncem 19. století se v Čechách a na Moravě vyskytovalo závratných 243 palíren. Pod termínem pálenka si většina z nás představí poctivou slivovici nebo jiný ovocný destilát, avšak pálenka
se smí vyrobit i z obilí, matoliny, medoviny či jiných plodin. Pálenka je destilát „zemědělského
původu“ s minimálním obsahem alkoholu 37,5 % a je získávána alkoholovým kvašením a následnou
destilací zemědělských produktů při zachování svých aromat a chuti použitých surovin. V Česku
a dalších zemích lze pálenky označovat druhem použitého ovoce s příponou -ice. Toto označení pak
zaručuje původ destilátu, který se nesmí dobarvovat, aromatizovat či míchat s jiným alkoholem.
Oproti tomu lihovina je obecný název pro alkoholický nápoj určený k lidské spotřebě s minimálním
obsahem alkoholu 15 % a vyrobit ji lze několika způsoby. Destilací zkvašených surovin s přidanými
aromaty či potravinami s aromatickými vlastnostmi, macerací rostlinných surovin v lihu nebo
destilátu zemědělského původu nebo jejich smísením. Lihoviny obecně lze dobarvovat, doslazovat
či přidávat další látky.“

LIHOVINA

Golden Ľadová slivka
LIHOVINA

Golden Marhuľa
LIHOVINA

Golden Slivka
LIHOVINA

Slivovice Stock
DESTILÁT OVOCNÝ

DESTILÁT OVOCNÝ
DESTILÁT OVOCNÝ
DESTILÁT OVOCNÝ
DESTILÁT OVOCNÝ
DESTILÁT OVOCNÝ

DESTILÁT OVOCNÝ

Žufánek Borovička
DESTILÁT

Franciacorta Grappa Chardonnay
DESTILÁT OVOCNÝ

Franciacorta Grappa Pinot Nero
Barricata
DESTILÁT OVOCNÝ

Grappa Moscato d’Asti Barricata
DESTILÁT OVOCNÝ

Grappa Barolo Invecchiata
DESTILÁT OVOCNÝ
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DESTIL ÁT
DESTILÁT

DESTILÁT

DESTILÁT

Destilát se silným
výtažkem z máty
kadeřavé

Poctivá staročeská
kmínka

Destilát ze sicilských bio
citronů

Žufánek Sicilský citron
Žufánek Sicilský citron s koncentrovanou chutí
a vůní citronů, které pocházejí od rodiny Di
Geronimových, obhospodařující bio sady na
Sicílii. Kilo oloupané kůry a dužiny je potřeba
na výrobu jednoho litru destilátu. Využito je
vše kromě bílé střední vrstvy, která je mezi
kůrou a dužinou. Dlouhou macerací a pomalou
destilací byl získán jeden z nejaromatičtějších
destilátů plný esenciálních olejů. Je první z řady
speciálních geistů (průtahový destilát) a zcela
závislý na úrodě z jednoho jediného místa. Proto
je destilován jen jednou v roce. Pro zachování
maximálního požitku z této jedinečné suroviny je
destilát nefiltrovaný.

Žufánek Český kmín
Rodina Žufánkových jsou palírníci, a proto Žufánek Český kmín destilují. K výrobě se používá
jedinečný český kmín, což je v EU chráněné
označení původu. Je považován za nejlepší kmín
na světě. Kmín, který roste pouhých 15 km od
lihovaru, je dlouze macerován ve velejemném
neutrálním lihu z Kojetína. Poté je macerát
pomalu destilován a zředěn vodou bez dalšího
zásahu. Tedy žádný cukr a filtrace, pouze měkká
boršická voda.

Žufánek Nana máta
Žufánek Nana máta je opravdu velké množství
divoce rostoucí máty kadeřavé („nana máty“)
dlouze macerované a následně pomalu destilované. Výsledkem je hladký mátový destilát
s pronikavou vůní a dlouhou dochutí. Nana máta
je skvělá jako osvěžující aperitiv nebo digestiv,
ale můžete ji přidat i do dezertů anebo kávy.
OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 42 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 42 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 42 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

SUPER PREMIUM
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SUPER PREMIUM

DESTIL ÁT / DESTIL ÁT OVOCNÝ
DESTILÁT

DESTILÁT

DESTILÁT OVOCNÝ

Destilát ze sicilských
mandarinek v bio kvalitě

Borovička z plodů
modrého jalovce
pocházejícího ze
Slovenska a červeného
z Itálie

Pravý calvados
z dubového sudu

Bartida Calvados
Žufánek Sicilská
bio mandarinka

Bartida Calvados je chuťově vynikající ušlechtilý
destilát, který se vyrábí z jablek pocházejících
pouze z nejlepších sadů francouzské Normandie.
Jejich botanický původ je odlišný od těch, která
si běžně kupujeme domů. Typický poměr odrůd
pro výrobu je 30 % sladkých, 30 % hořkých a 40 %
kyselých plodů, ze kterých se nejprve připraví
kvašený mošt. Ten poté projde dvojitou destilací
a následně se staří v dubových sudech. Od
roku 1942 má chráněné označení AOC. Bartida
Calvados je charakteristický jemnou a nasládlou
ovocnou chutí. Servíruje se v pokojové teplotě
nebo v kombinaci se zázvorovým pivem a kouskem skořice jako „Cold Punch“.

Žufánek Borovička

Žufánek Sicilská bio mandarinka je čirý
průtahový destilát bez jakéhokoliv cukru, aromat
a filtrace. Je založen na silně aromatických
a velmi chutných dobře vyzrálých sicilských bio
mandarinkách rostoucích na sopečné půdě přímo
pod sopkou Etna. Za celý svůj růst nepoznaly
chemický postřik a byly trhány ručně.

Žufánek Borovička je průtahový destilát neboli
geist z plodů modrého jalovce pocházejícího ze
Slovenska a červeného z Itálie. Charakteristické
vlastnosti těchto lesních plodů dodávají nápoji
osvěžující účinky. Doporučovaná teplota podávání a skladování je 12–18 °C.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 42 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
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DESTILÁT OVOCNÝ

Slivovice o síle 47 %
obsahu alkoholu

Z hrušek odrůdy
Williams

Pálenka
z velkopavlovických
meruněk

Bartida Slivovice

Bartida Hruškovice

Bartida Slivovice je 47 % pálenka vyráběná ze
švestkového kvasu v měděných destilačních
zařízeních Arnold Holstein, která zaručují stabilní
kvalitu destilátu. Tradiční receptura staví na tom,
že švestkový kvas i s peckami, které dodávají
chuť třísloviny, projde trojstupňovou destilací,
aby bylo docíleno čisté a jemné chuti. Destilát se
po dobu tří let sceluje v nerezových tancích bez
vlivu dřeva či sušeného ovoce, protože jen tak si
slivovice zachová svou přirozenou ovocnou vůni
a chuť. Slivovici podáváme při teplotě odpovídající okolnímu prostředí.

Bartida Hruškovice je pálenka vyráběná z hrušek
odrůdy Williams. Ty pocházejí z Jižní Ameriky,
kde díky místnímu klimatu dozrávají v pravidelných cyklech do vysoké úrovně cukernatosti.
Trojstupňovou destilací kvasu z takto vyzrálého
ovoce pak vzniká hruškovice, která vyniká
jemnou chutí a vůní. Pro zachování původního
aromatu se hruškovice už dále neupravuje. Pouze
se scelí a nechá odležet v nerezových tancích.
Tento proces zajišťuje chuť čerstvě sklizených
a vyzrálých hrušek. Hruškovici je dobré podávat
mírně vychlazenou.

Bartida Meruňkovice
Bartida Meruňkovice je jemná pálenka vyráběná
z vyzrálých meruněk moravské velkopavlovické
oblasti. Tato meruňkovice se vyznačuje sladkou
vůní s lehkým peckovým podtónem a jemnou,
ovocně medovou, ale suchou chutí o síle 43 %
alkoholu. Vyrábí se trojstupňovou destilací z neupravovaného přírodního meruňkového kvasu.
Přítomnost pecek dodává destilátu charakteristickou chuť minerálů a třísloviny. Meruňkovici je
vhodné podávat při teplotě okolního prostředí.

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 47 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 43 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
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DESTILÁT OVOCNÝ

PREMIUM
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DESTILÁT OVOCNÝ

DESTILÁT OVOCNÝ

50 % slivovice ze švestek
z CHKO Bílé Karpaty

Uznaná prvotřídní
meruňkovice

Hruškovice destilovaná
z moravských hrušek
Williams

Žufánek Slivovica

Žufánek Hruškovica

Při výrobě slivovice Žufánek se používá pouze
ovoce pocházející z vlastních sadů v CHKO Bílé
Karpaty spadajících do režimu ekologického
zemědělství. Kvůli rozloze sadů pěstuje rodina
celkem 8 odrůd švestek, které dozrávají od
července do září. Nejranější odrůdou je Čačanská
a nejpozdnější Stanley a Anna Späth. Každá
odrůda se kvasí a destiluje zvlášť. Ve sklepě se
smíchají dohromady a nechají 8–12 měsíců odležet v nerezových tancích. Jde o unikátní cuvée
nemající chuťovou ani aromatickou konkurenci
o celkové síle 50 % obsahu alkoholu. Doporučovaná teplota podávání a skladování je 10–18 °C.

Při přípravě kvasu a samotné výrobě hruškovice
Žufánek je dodržován stejně pečlivý postup jako
u slivovice. Jsou vybírány jen ty nejkvalitnější
hrušky odrůdy Williams pocházející výhradně
z moravských ovocných sadů. Charakteristické
vlastnosti této lahodné odrůdy dodávají destilátu
dlouhotrvající chuť po máslových hruškách.
Zvláštní důraz je kladen na speciální způsob
jejich kvašení, díky kterému se do výsledného
destilátu dostanou všechny aromatické a chuťové prvky s výslednou silou 45 % obsahu alkoholu.
Doporučovaná teplota podávání a skladování je
10–15 °C.

Žufánek Meruňkovica
Žufánek Meruňkovica je jemný ovocný destilát
vyrobený trojnásobnou destilací vyzrálých
meruněk. Kvalita pálenky z velkopavlovické
odrůdy je všeobecně uznávána jako 1. klasa
v rámci ČR i mezinárodně. Intenzivní vůně
a plná chuť destilátu o síle 45 % obsahu alkoholu
předurčují meruňkovici i jako výborný digestiv
po dobrém jídle. Doporučovaná teplota podávání
a skladování je 10–16 °C.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 50 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
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Pálenka z českých jablek

Ušlechtilý ovocný
destilát z rynglí

Kdoulový destilát

Žufánek Reine Claude
Žufánek Reine Claude – ryngle jsou na rozdíl od
švestek zelené či žluto-červené a mají sladší
chuť. Výsledný destilát má odlišnou charakteristiku než klasická slivovice. Ve vůni a chuti je
cítit medová sladkost, typická pro žluté plody
špendlíky a blumy. Destilát z nich je vzácný,
rynglí je mnohem méně než švestek. Každého
ročníku existuje jen kolem 700 litrů. Veškeré
použité ovoce pochází z našich sadů ležících
v CHKO Bílé Karpaty. Renklódy, respektive jejich
předchůdci, pocházejí z Malé Asie, odkud byly
do Evropy dovezeny Římany. Později vymizely
a opakovaně se na kontinent a následně i na
české území dostaly roku 1725. U nás pěstujeme
Zelenou renklódu a Althanovu renklódu – Prunus
domestica a Reine Claude d’Althan.

Žufánek Jablkovica
Žufánek Jablkovica je třikrát destilovaná jablečná
pálenka vyrobená z drcených českých jablek
odrůdy Rubín a Melodie. Dobře vydestilovaná
jablkovice, v Česku lidově (a nesprávně) označovaná jako kalvádos, je velice dobrá pálenka
s charakteristickou vůní a převelice jemnou
chutí. Žufánek svoji jablkovici vyrábí od roku
2017, kdy byla nejslabší úroda jablek. Vzniklo tak
pár set litrů Žufánkovy první jablkovice, která se
z poloviny staří v dubových sudech a z poloviny
se stáčí v čiré podobě.

Žufánek Kdoulovica je poměrně netradiční
a vzácný 45 % destilát z ovoce, které má kožovitou slupku a do přezrání je nepoživatelné. Ale
toto nepoddajné a na přípravu kvasu nejsložitější
ovoce vám po destilaci ukáže celou svoji krásu. Je
to chuťový mix mezi jablkem a hruškou doplněný
o neuvěřitelně líbivý citronový tón.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
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Žufánek Kdoulovica
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Limitovaná edice
hruškovice Žufánek,
která zrála v dubovém
sudu

Stařená „zlatá“ slivovice

Jablkovice, která zrála
v dubových sudech

Žufánek Slivovica
z dubového sudu
Veškeré ovoce použité na výrobu slivovice
Žufánek pochází z vlastních sadů v systému
ekologického zemědělství, ležících v chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty. Kvas je třikrát
destilován a výsledný destilát o celkové síle 50 %
obsahu alkoholu uložen do sudů. Takto stařená
slivovice bývá označována jako „zlatá“ a představuje zlatý hřeb každého výrobce slivovice.
Dubový sud předá svým vypálením do slivovice
krásnou zlatou barvu, vanilkové a dřevité tóny.
Na oplátku si vezme svoji daň v podobě nemalého
dílu vzácné slivovice, která se přes něj odpaří
(takzvaný andělský podíl). Každé šarže této zlaté
slivovice z dubového sudu je pouhých 225 litrů.

Žufánek Hruškovica
z dubového sudu
Žufánek Hruškovica z dubového sudu je třetím
z řady archivních destilátů. Po slivovici a vínovici
se z chladivého klidu sklepa dostala hruškovice.
Jedná se o speciálním způsobem připravený
ovocný destilát z hrušek odrůdy Williams, který
zrál v sudu z francouzského bílého dubu. Na
výrobu jednoho litru hruškovice bylo použito 13
kilogramů hrušek.

Žufánek Jablkovica
z dubového sudu
V roce 2018 uvedla rodina Žufánkových na
trh první jablkovici o celkové síle 45 % obsahu
alkoholu. Jablka jsou vymoštována, následně
prokvašena a vydestilována. Výsledný destilát
téměř dva roky odpočívá v dubových sudech.
Jablkovica z dubového sudu tak získala svoji barvu, jemnost, nasládlost a lehké vanilkové tóny.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 50 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
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Vínovice, která zrála
v sudech

Mladá, svěží grappa
z odrůdy Chardonnay

Lehce stařená grappa
z hroznů odrůdy
Rulandské modré

Žufánek Brandy
Vínovice z dubového
sudu
Žufánek Brandy Vínovice z dubového sudu se
destiluje z hroznů moravských vín. Nejčastěji se
používá odrůda Veltlínské zelené. Vínovice byla
na tři roky uložena do sudů z bílého dubu, které
jsou uvnitř vypálené. Právě toto vypálené (ohořelé) dřevo stojí za finální barvou, strukturou, chutí
a nasládlostí původně čirého destilátu o celkové
síle 45 % obsahu alkoholu.

Franciacorta Grappa Pinot Nero Barricata má
hladkou ovocnou chuť, o kterou se zasloužila
destilace matolin z odrůdy vinné révy Rulandské
modré z oblasti Franciacorta v Itálii, ale
i několikaměsíční zrání v dubových sudech. Má
vanilkové aroma s náznaky sladkého ovoce.

Franciacorta Grappa Chardonnay se vyrábí z matolin vybraných hroznů Chardonnay v italské
oblasti Franciacorta. V aromatu této tradiční pálenky se mísí harmonické tóny čerstvého ovoce
s intenzivní, výraznou, a přesto jemnou chutí.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 45 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks
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Franciacorta Grappa
Pinot Nero Barricata
Ampolla line

Franciacorta
Grappa Chardonnay
Borgo line

HOUSE
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Stařená grappa z hroznů
odrůdy Moscato

Limitovaná stařená
grappa z odrůdy
Nebbiolo

Limitovaná stařená
grappa z odrůdy
Sangiovese

Grappa Brunello di
Montalcino Invecchiata
Ampolla line

Grappa Barolo
Invecchiata
Ampolla line

Grappa Moscato d’Asti
Barricata Borgo line

Vzácná italská Grappa Brunello di Montalcino
Invecchiata se vyrábí pouze v omezeném
množství metodou několikaletého staření v dubových sudech. Její původní matolina se získává
z nejlepších sangiovských hroznů, které se
využívají pro výrobu vynikajícího vína Brunello
di Montalcino. Široká a pomalu se rozvíjející
vůně zaujme ovocnými tóny s nádechem vanilky
a rozinek. Tato vyvážená grappa vás ke konci
překvapí jemnými květinovými tóny.

Prestižní italská Grappa Barolo Invecchiata se
vyrábí pouze v omezeném množství metodou
několikaletého staření v dubových sudech.
Její původní matolina pochází z hroznů odrůdy
Nebbiolo, které se používají k produkci kvalitního
vína Barolo. V její pestré vůni figurují tóny zralých třešní, kakaa a vanilky a nadchne příjemnou
květinovou dochutí s rozinkovým dozvukem.

Italská Grappa Moscato d’Asti Barricata vyrobená z matolin hroznů odrůdy vinné révy Moscato
má ovocnou chuť a bohaté aroma s květinovými
tóny. Na chuti se výrazně podepisuje dlouhé
zrání v dubových sudech, takže každý doušek je
opravdový zážitek.
OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 40 %

KUSŮ V KARTONU: ks
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KUSŮ V KARTONU: ks

ITÁLIE

KUSŮ V KARTONU: ks
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LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ
LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ

READY TO DRINK

Párty bylinkový elixír
pro všechny!

Nízkoalkoholické
s citrusovou chutí

Black Fox

Bavorák Citrus

Elixír Black Fox se vyrábí z 9 vybraných lesních
bylin, jejichž jemnou a vyváženou chuť podtrhává
tón pomeranče.
Doporučujeme servírovat vychlazený s plátkem
pomeranče nebo smíchaný s kolou.
OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 35 %

OBJEM: 0,275 l

ALKOHOL: 6 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 24 ks
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Osvěžující drink s citrusovými tony příjemným
perlením a typicky hořkým závěrem. Ideální pro
pohodové letní dny při grilování nebo zahradní
party.

BASIC

READY TO DRINK

LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ
LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ

LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ

LIHOVINA – HOŘKOBYLINNÁ

Originální český
řemeslný fernet

Spojení 14 bylin
a svěžích citrusů

Originální bylinná chuť
v kombinaci s třtinovými
rumy

Fernet Stock Citrus

Fernet Stock Barrel
Edition

Základem originální chuti Fernetu Stock Citrus
je speciálně vybraná směs 14 bylin. Každý rok
se k výrobě Fernetu Stock spotřebuje několik
set tun sušených bylin. Nakoupit všechny byliny
vyžaduje doslova cestu kolem celého světa.
Základní macerát vzniká louhováním bylin v lihu
po dobu osmi týdnů. Jedná se o vysoce kvalitní,
velejemný, třikrát destilovaný líh. Následně se
byliny odfiltrují a čistý macerát další dva měsíce
zraje v tancích. Do macerátu se dále přidává
voda s unikátními minerálními vlastnostmi ze
speciálního tuzemského 50 metru hlubokého
vrtu a další složky, jako je cukr a karamelový
kulér. Přidáním přírodních výtažků z citrusových
plodů pak vzniká svěží chuť Fernetu Stock Citrus.
Ten je oblíbený nejen k samotnému popíjení, ale
především jako „Bavorák Spritz“. Připravíte ho
tak, že do sklenice na víno plné ledu nalijete 1,5
dl hroznové limonády a navrstvíte 4 cl Fernetu
Stock Citrus, vložíte plátek citronu a snítku
čerstvé máty.

Fernet Stock Original
Fernet Stock Original se rodí v Prádle u Nepomuku a nad jeho řemeslnou výrobou, která trvá
přibližně jeden rok, dohlíží již po tři desetiletí
mistryně destilatérka Kristína Demelová. Základ
tohoto bitteru tvoří 14 bylin z celého světa,
mezi nimi hořec, heřmánek římský, zeměžluč,
čubet benedikt, chininová a pomerančová kůra.
Používají se výhradně byliny sklizené v přírodě,
které se macerují v třikrát destilovaném velejemném lihu o síle 65 % po dobu nejméně osmi
týdnů. Následně se macerát filtruje, nechá se
dozrát a přidá se pouze 15,6 gramu cukru na 1 litr.
Fernet Stock Original si vychutnáte jen tak nebo
s kostkou ledu. Nejčastěji se servíruje v legendárním Bavoráku, tedy s tonikem a plátkem citronu.
Do sklenice nejprve nalijete 1,5 dl toniku a pak
navrstvíte 4 cl Fernetu Stock Original.

Ve Fernetu Stock Barrel Edition se odráží více
než 90letá zkušenost s přípravou bylinného
likéru postaveného na mistrovském umu, ruční
přípravě bylin z celého světa a čistě přírodním
složení. Jeho základ tvoří macerát 14 bylin,
který je obohacen o směs čtyř třtinových
rumů z Nikaraguy, Dominikánské republiky,
Barbadosu a Jamajky. Tato originální kombinace
se nechává dva týdny společně odležet pro
dokonalé propojení chutí. Výsledná směs se
upravuje na 35 % obsah alkoholu. Karibský rum
do bylinné chuti přináší tóny vanilky, sušeného
ovoce a oříšků. Ve vůni se odrážejí tóny hořce,
heřmánku římského a sladkého karamelu. Fernet
Stock Barrel Edition si vychutnáte v pokojové
teplotě nebo s ledem a zástřikem z pomerančové
kůry nebo se zázvorovou limonádou, dozdobený
plátkem pomeranče.

OBJEM: 0,05 / 0,2 / 0,5 / 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,05 / 0,2 / 0,5 / 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 37 %

OBJEM: 0,5 / 0,7 l

ALKOHOL: 35 %

KUSŮ V KARTONU: 30 / 14 / 12 / 9 / 9 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 30 / 14 / 12 / 9 / 9 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 / 9 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

HOUSE

HOUSE

HOUSE
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LIHOVINA
LIHOVINA

Golden Slivka

Golden Hruška

Golden Slivka je skvělá kombinace lahodných
švestek, švestkového destilátu a kvalitního lihu.

Golden Hruška je kombinací lahodných hrušek,
hruškového destilátu a kvalitního lihu.

LIHOVINA

Golden Marhuľa
Golden Marhuľa je dokonalá kombinace
lahodných meruněk, meruňkového destilátu
a kvalitního lihu.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 38 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

HOUSE
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LIHOVINA

HOUSE

HOUSE

LIHOVINA
LIHOVINA

LIHOVINA

LIHOVINA

Vhodné
pro maloobchod
a impulzní trh

Golden Ľadová slivka

Golden Ľadová hruška

Pražská jemná

Golden Ladová slivka je směs vybrané švestkové
pálenky, kvalitního lihu a švestkové šťávy, která
překvapí svoji výraznou chutí a zlatavou barvou.

Golden ladová hruška je směs výběrové hruškové
pálenky, kvalitního lihu a hruškové šťávy, která
překvapí výraznou chutí a zlatavou barvou.

Pražská jemná je extra hebká obilná vodka
pro ty, kteří vyhledávají delikátní chuť vodky
a vychutnávají si ji nejraději jen tak.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,2 / 0,5 l

ALKOHOL: 30 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 14 / 12 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

HOUSE

HOUSE

ECONOMY
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LIKÉR

Božkov jablko, Božkov švestka
Božkov griotte, Božkov peprmint
Božkov vaječný, Božkov vaječný
lískový oříšek

LIKÉR – HOŘKOBYLINNÝ
LIKÉR – BYLINNÝ
LIKÉR
LIKÉR EMULZNÍ

Slovo likér je odvozeno od latinského liquifacere, které znamená „rozpouštět“. V případě likérů jde o „rozpouštění“ chutí,
vůní a barev v alkoholu. Zemí, jež se podílela na vytvoření
této kategorie alkoholu, byla mimo jiné Itálie, dříve námořní
brána do Evropy. Právě sem totiž proudila exotická koření
a byliny z Asie i z dalších exotických koutů světa.
Prvními výrobci likérů byly církevní řády a právě mniši stáli
u zrodu dodnes světově známých likérů. Celá kategorie
likérů však prošla v průběhu staletí velkými změnami.
Obecně se likéry staly postupně sladšími a začaly dosahovat
široké škály.
Dnes jsou likéry kombinací velejemného lihu, lihu nebo pálenky a cukru s extrakty z rostlin, bylin či ovoce nebo s různými
plody a používají se především ke zprostředkování chutí,
vůní a barev do drinků, koktejlů, kávy či dezertů.
V novodobé historii se setkáváme i s čokoládou, se smetanou
nebo slaným karamelem v podobě emulzních likérů. Oblíbené
jsou také likéry vaječné či ovocné, bylinné, kořeněné i hořké.
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Prestižní koktejlové bary zase vyhledávají prémiové likéry,
které používají výběrové ovoce či koření té nejvyšší kvality
s označením původu. Jejich základem mohou být velice
ušlechtilé destiláty. Právě využití rozmanitých druhů podporuje kreativitu tvůrců a hosty láká k ochutnávání.
LIKÉRY SE ROZDĚLUJÍ DLE OBSAHU CUKRU:
Likéry klasické – nad 100 g/l (výjimkou jsou s minimem 70
g/l třešňový likér, jehož základním destilátem je čistě pálenka z třešní, hořcová pálenka a likéry připravené s hořcem
nebo podobnými rostlinami jako jedinou aromatickou látkou
s minimem 80 g/l)
Crème de neboli krémy – nad 250 g/l

Bartida Original hořká, Bartida Original
hruška, Bartida Original čert, Bartida
Original vaječňák, Bartida Original
zelená, Bartida Original griotka,
Giffard likéry, Amareto Gozio

Antica Sambuca, Baileys, Žufánek
višňovka, Žufánek ořechovka, Žufánek
kontušovka, Žufánek medový, Giffard
premium liquers, Lechita Chocolate

INSPIRACE
Kir royale
Sklo
flute
Metoda přímo do skla v uvedeném pořadí
Suroviny 1 cl Giffard Crème de Cassis d’Anjou,
9 cl Prosecco DOC Extra Dry
Torre dei Vescovi

B 52
(oblíbená varianta v českých klubech s overproof
rumem, který lze zapálit, oproti původní receptuře
s pomerančovým likérem na bázi koňaku)
Sklo
shot
Metoda přímo do skla v uvedeném pořadí
Suroviny 2 cl Giffard Coffee liqueur,
2 cl Baileys Original Irish cream,
1 cl El Comandante overproof 151
Ozdoba zápalky
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LIKÉR
LIKÉR – HOŘKOBYLINNÝ

LIKÉR BILINNÝ

Kombinace 40 bylin
v lehkém likéru

Vlašské ořechy v lehkém
bylinném likéru

Jemný nasládlý
bylinný likér

Magister Original

Božkov Bylinný

Magister Original je výjimečně jemný likér,
jehož základ tvoří pečlivě vybraná skladba bylin
a koření z celého světa. V té nechybí hořec, levandule, koriandr, muškátový květ či galgánový
kořen. V této vyvážené kombinaci se snoubí
jemně hořká chuť s lehce sladkým akcentem
a příjemně bylinkové aroma.

Likér je charakteristický přijemnou vůní a plnou,
jemně nasládlou chutí bylinek. Jedinečnou kombinaci směsi 44 bylin a koření, jejímž základem
jsou sladká meduňka, svěží máte, voňavá skořice
nebo osvěžující citronová kůra, která navazuje
na řemeslnost a tradici Božkova, si vychutnáte
nejlépe s přáteli.

Magister Dark
Magister Dark je výjimečně jemný likér s unikátní
příchutí vlašských ořechů.

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 22 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 22 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 33 %

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 12 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 15 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

HOUSE
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LIKÉR – HOŘKOBYLINNÝ

HOUSE

ECONOMY

LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

LIKÉR

Obsahuje pravý ovocný
destilát

Společenské pití pro
každého

Zjemněná vinným
destilátem

Bartida Original
Čert

Bartida Original
Zelená

Bartida Original Čert je likér vyráběný
z višní a rumu. Je to tradiční nápoj,
servírovaný v českých hospodách
už za dob Rakouska-Uherska. Vyrábí
se z višňové šťávy, rumu, pravého
ovocného destilátu a kojetínského
velejemného lihu. Je příjemně alkoholický, tradičně sladkokyselý po
černých višních a má lahodnou vůní
vanilky a karamelu. Hodí se k pivu, ale
i samotný. V současné době je oblíbený
v kombinaci s kolovými nápoji.

Bartida Original Peprmintový likér se
vyrábí kombinací velejemného obilného
lihu a vinného destilátu s přírodními
výtažky z máty peprné. Připravuje se
v malých várkách za použití studené
macerace a následného mísení. Jeho
jemnou chuť oceníte, pokud ho budete
pít samotný, nebo také v nevšedním
drinku, který připravíte smícháním
likéru s tonikem a bezinkovým sirupem. Vše pak můžete dozdobit plátkem
citronu a lístkem máty.

Bartida Original
Griotka
Bartida Original Griotka je likér vyráběný tradiční metodou z velejemného
lihu, višní a ovocného destilátu. Svou
charakteristickou sladkokyselou chuť
získává macerací zralých višní. Ovocný
destilát z nevypeckovaného ovoce
dodává griotce příjemnou mandlovou
chuť a přírodní višňová šťáva pak
lahodnou kyselinku. Pro scelení se
nechává minimálně 30 dnů odležet
v kameninových kádích. Griotka je
velmi oblíbená chlazená, ale skvěle
chutná také v kombinaci s tonikem
a plátkem citronu jako „Cherry Spritz“.
OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 20 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 30 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 20 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

HOUSE

HOUSE

HOUSE
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LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

LIKÉR

Likér švýcarského typu
s pravým destilátem

Prémiové amaretto

Lékořicový likér
aperitivního
a digestivního
charakteru

Bartida Original
Hruška
Bartida Original Hruška je likér švýcarského typu, jehož základem je pravá
pálenka z hrušek odrůdy Williams
a hruškový mošt. Jemnou vůni a plnou
ovocnou chuť získal díky maceraci
sušených hrušek v pálence. Hruštičku
konečně uvidíte i v lahvi. Nazlátlá
barva vzniká mísením pálenky s hruškovým moštem a následnou filtrací.
Likér je vhodné servírovat při pokojové
teplotě nebo vychlazený s naloženými
hruštičkami Barange Baby Pears.

Gozio Amaretto je prémiový mandlový likér,
pro jehož výrobu se používají jen ingredience
té nejvyšší kvality: mandle ze čtyř kontinentů,
vypálený cukr a vybrané druhy koření se
společně infuzují v alkoholu po dobu 60 dní. Do
likéru se nepřidávají žádná aromata ani další
extrakty. Jediné, co můžeme ještě prozradit, je,
že tato tajná a přísně střežená metoda výroby se
za posledních 100 let nezměnila. Likér je vhodný
pro přípravu prémiových koktejlů, ke kávě nebo
k dezertům.

Eclisse Liquirizia Liqueur vznikl na základě
starého mistrovského receptu. Hlavní přísadou
je lékořice, která působí na dobré trávení. Lze jej
ale uplatnit i jako aperitiv. Lékořice je populární
nejen pro své blahodárné účinky, ale i jedinečnou
chuť. Už ve starověkém Egyptě a Číně byla
využívána pro léčebné účely a dočteme se
o ní i v lékařské literatuře starověkého Řecka.
Buddha dokonce lékořici nazval „elixírem života,
který dává krásu“.

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 24 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 26 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

HOUSE
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Eclisse Liquirizia
Liqueur

Gozio Amaretto Liqueur

HOUSE

HOUSE

LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

První volba, pokud jde
o griotky

Klasika mezi českými
likéry

Božkov Griotte
Tradiční griotka Božkov Griotte se vyrábí s vysokým podílem višňové šťávy, která jí dodává
plnou ovocnou chuť, vůni a přírodní barvu.
Výjimečnou charakteristikou griotky Božkov
je použití třešňového destilátu, který dotváří
její specifickou chuť a plnost. Třtinový destilát
jí pak propůjčuje lehký rumový nádech. Své
uplatnění najde při různých příležitostech. Může
se podávat samotná, v long drinku, pro zahřátí
jako horký nápoj nebo jako součást sladkého
zmrzlinového poháru.

Božkov Peprmint
Božkov Peprmint neboli „zelená“ je tradičně velkým fenoménem. Základem tohoto
vyhledávaného mátového likéru je melasový
líh prvotřídní kvality a máta peprná. Hojně se
pije čistý, vychlazený a rozhodně se hodí i pro
přípravu míchaných nápojů. Skvěle funguje
nahořko v kombinaci s tonikem a nasladko pak
s citronovou limonádou, plátkem citronu a mátou.

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 18 %

OBJEM: 0,5 / 1 / 3 l

ALKOHOL: 19 %

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 14 / 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY

ECONOMY
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LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

Likér s destilátem
z macerovaných višní

Žaludeční likér oblíbený
na Slovácku

Žufánek Ořechovka
Žaludeční likér Žufánek Ořechovka se získává vyluhováním nezralých plodů ořešáku královského
neboli vlašského s přísadou devíti druhů koření
a bylin ve velejemném lihu. Přírodní hořkost
dolaďuje velmi jemné doslazení, takže zráním získává likér vyváženou chuť s kořenitoořechovým
nádechem. Stejně jako všechny ostatní produkty
rodiny Žufánkových je i ořechovka 100 % přírodní
a zcela závisí na úrodě a kvalitě ořechů z daného
roku. Jednotlivé ročníky se mohou lišit v intenzitě
ořechové chuti a vůně.

Žufánek Višňovka
Žufánek Višňovka je 100 % přírodní lahodný a jemně nasládlý likér, který se vyrábí
vyluhováním vybrané odrůdy čerstvých višní
s přísadou koření ve velejemném lihu. Čistě
ovocný charakter je tak mírně potlačen a višňová
chuť přechází do portského buketu. Višně se
po maceraci vydestilují a takto vzniklý višňový
destilát se přidává do likéru.
OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 20 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 35 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

PREMIUM
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PREMIUM

LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

Za císaře pána a jeho
rodinu!

Limitované množství

Žufánek Medový
Likér získaný macerováním panenských medových plástů v jemném 35 % destilátu z medoviny.
Vznikl tak Žufánek Medový, v němž se snoubí to
nejlepší z přírody: léčivé účinky včelích produktů
– medu, pylu, mateří kašičky, propolisu a antibakteriálních látek ze včelího vosku – s ohnivostí
destilátu z tříleté medoviny. Medového Žufánka
je každoročně vyrobeno velmi omezené množství
v řádu stovek lahví. Je to dáno obdobím snůšky
medu od května do konce července, množstvím
mateří kašičky a propolisu. Veškeré použité
suroviny pocházejí výhradně z vlastní včelařské
farmy. Medový je Žufánkova varianta ledového či
slámového vína u vinařů.

Žufánek Kontušovka
Původní polský recept z roku 1901, složený
z anýzu, fenyklu, koriandru a kmínu, je doplněn
o dalších pět bylin, které ve výsledku stojí za
naprosto unikátní chutí a vůní likéru Žufánek
Kontušovka. Celá tato směsice bylin byla měsíce
macerována v medovici (destilátu z medoviny)
a poté uložena do sklepa k dozrání. Ohromnou
popularitu zažívala za první republiky, kdy byla
v nabídce každé hospody a patřila mezi nejčastěji
konzumované druhy alkoholu vůbec. Jedna zmínka ve Švejkovi jí pak zajistila nesmrtelnost.
OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 40 %

OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 35 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

PREMIUM

SUPER PREMIUM
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LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

LIKÉR

Pro skvěle chutající
koktejly nebo jako
základ osvěžujících
spritzů

Giffard
Classic Liqueurs
Apricot 25 % (meruňka)
Blue Curaçao 25 % (modrý pomeranč)
Cherry Brandy 25 % (třešňová brandy)
Limoncello 25 % (citron)
Marasquin 25 % (třešně)
Orange Curacao 25 % (pomeranč)
Parfait Triple Sec 39 % (pomeranč)
Triple Sec Special Cocktail 0,7 / 1 l 25 %
(pomeranč)
Thyme 0,35 l 35 % (tymián)
Verveine 0,35 l 35 % (verbena)

206

Giffard
Classic Liqueurs
Blackberry 16 % (ostružina)
Green Melon 20 % (zelený meloun)
Lichi-Li 18 % (liči)
Manzana Verde 18 % (kyselé jablko)
Passion Fruit 16 % (marakuja)
Watermelon 20 % (vodní meloun)

Giffard
Classic Liqueurs
Amaretto 25 % (mandle)
Caramel Toffee 18 % (karamelky)
Cocogif 18 % (kokos)
Coffee 25 % (káva)

OBJEM: 0,35 / 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 25–39 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 16 – 35 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 18 – 25 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

LIKÉR

Krémy, výraznější
a intenzivnější chuť

Prémiové likéry

První mátový likér na
světě

Giffard
Crèmes Liqueurs
Crème de Cassis d’Anjou 16 % (černý rybíz)
Crème de Cassis Impérial 18 % (černý rybíz)
Crème de Cerise Griotte 16 % (višně)
Crème de Fraise de bois 16 % (lesní jahoda)
Crème de Framboise 16 % (jahoda)
Crème de Châtaigne 16 % (kaštan)
Crème de Pamplemousse rose 16 % (růžový
grapefruit)
Crème de Pêche 0,7 / 1 l 16 % (broskev)
Crème de Pêche de vigne 16 % (viniční broskev)
Crème de Violette 16 % (fialka)
Crème de Cacao Brown 25 % (hnědé kakao)
Crème de Cacao White 25 % (bílé kakao)
Crème de Menthe Green 21 % (máta zelená)
Crème de Banane 25 % (banán)

Giffard
Premium Liqueurs

Giffard
Menthe-Pastille
Liqueur

Abricot du Roussillon 25 % (meruňka)
Banane du Brésil 25 % (banán)
Caribbean Pineapple 20 % (karibský ananas)
Cassis Noir de Bourgogne 20 % (černý rybíz)
Curaçao Triple Sec 40 % (pomeranč)
Fleur de Sureau Sauvage 20 % (bezinka)
Framboise de Ronce 18 % (jahoda)
Ginger of the Indies 35 % (zázvor)
Piment d’Espelette 40 % (čili)
Vanille de Madagascar 20 % (vanilka)

Giffard Menthe-Pastille Liqueur je francouzský
likér vyráběný z máty peprné již od roku 1885.
Podle své vlastní receptury ho tenkrát vyrobil
lékárník a zakladatel značky Émile Giffard. Tento
čirý likér je mimořádně osvěžující, vyvážený
a charakteristický svou jedinečnou jemnou chutí
a ostrou vůní máty peprné. Je ideální na kostkách
ledu a barmani ho často používají jako „osvěžení“
do svých koktejlů a long drinků.

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 16 – 25 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 18 – 40 %

OBJEM: 0,7l l

ALKOHOL: 24 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

207

LIKÉR
LIKÉR

LIKÉR

LIKÉR

Francouzská
sladkokyselá griotka

Kávová sambuca

Povzbuzující likér
z koky, zeleného čaje
a guarany

Agwa de Bolivia

Giffard
Guignolet Kirsch
Liqueur

Antica Sambuca
Coffee Liqueur

Francouzský aperitivní Giffard Guignolet Kirsch
Liqueur z městečka Angers se vyrábí tradiční
metodou macerace kyselých třešní odrůdy
Montmorency a tmavších sladších třešní odrůdy
Morello. Kombinace různých aromatických
složek ovoce dává aperitivu příjemnou mírně
sladkou chuť s lehkou kyselostí.

Tahle chuť okouzlí nejen milovníky Itálie!
Základem Antica Sambuca Coffee Liqueuru je
totiž Antica Sambuca Classic Liqueur obohacený
o výtažek z kávy a kávových zrnek.

OBJEM: 0,7l l

ALKOHOL: 15 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 38 %

OBJEM: 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 30 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

NIZOZEMSKO

HOUSE
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Agwa de Bolivia je bylinný likér, který se vyrábí
z lístků bolivijské koky. Nejkvalitnější listy
koky se pěstují v Andách v nadmořské výšce
okolo 2 000 metrů nad mořem. Po sběru jsou
pod přísným vojenským dohledem dováženy do
Amsterdamu, kde se okamžitě macerují v čínském zeleném čaji. Tento macerát se následně
destiluje a po odpočinku se smíchá s 36 bylinami:
mj. s africkou mátou, amazonskou guaranou,
argentinským černým hořkým čajem, ženšenem,
levandulí a okurkou. Výsledkem se silný destilát,
který se redukuje na 30 % obsah alkoholu.

PREMIUM

PREMIUM

LIKÉR EMUL ZNÍ
LIKÉR EMULZNÍ

LIKÉR EMULZNÍ

První volba mezi
vaječnými likéry

Vylepšený o třtinový
rum a malt whisky

Bartida Original
Vaječňák
Bartida Original Vaječný likér má
hustou konzistenci a je charakteristický svým vysokým podílem (140 g)
vaječných žloutků na 1 litr. Splňuje
tím normy pro vaječné likéry typu
Advocaat. Vynikající chuť je dána
směsí třtinového rumu, malt whisky
a smetany. Je to vyloženě sváteční,
případně vánoční pití, ale jedinečnou
chutí potěší kdykoliv. Různé varianty
„vaječňáku“ jsou velmi oblíbené nejen
v Evropě, ale i v Mexiku a Kolumbii.
Tento likér nadchne jako takzvaný
„kafe bonbon“, který připravíte z 2 cl
likéru nalitého do skla na panáka a opatrným navrstvením 3 cl espressa.

Božkov Vaječný likér
Božkov Vaječný likér je vyráběn z pečlivě
vybraných čerstvých vajec a dalších kvalitních
surovin. Likér se tak stal na domácím trhu velmi
oblíbeným nejen díky své důvěryhodnosti, ale
především díky své chuti. Je vynikající chlazený,
do alžírské kávy nebo jako součást zmrzlinových
pohárů nebo dortů.
OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 15 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 17 %

KUSŮ V KARTONU: 15 / 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ČESKÁ REPUBLIKA

ECONOMY

HOUSE
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LIKÉR EMUL ZNÍ
LIKÉR EMULZNÍ

LIKÉR EMULZNÍ

LIKÉR EMULZNÍ

Světoznámý a velmi
oblíbený krémový likér

Stejně lahodné Baileys,
jen o kapku odlehčené

Unikátní spojení Baileys
a slaného karamelu

Baileys the Original
Irish Cream
Baileys Original Irish Cream dokonale spojuje
chuť pravé irské whiskey, čerstvé smetany
a příjemně nasládlou chuť mletých kávových
bobů, vanilkových lusků a karamelu. Pověstné
irské kakao má jemnou, ale díky whiskey zároveň
i kouřově štiplavou chuť. Krémový likér Baileys
Original si nejlépe užijete samotný, s ledem nebo
v legendárním drinku B-52, tedy v kombinaci
s kávovým likérem a pomerančovou brandy.
Skvěle se také hodí k bonbonům marshmallow,
jako dezert či rozmixovaný s vanilkovou
zmrzlinou.

Baileys Salted Caramel

Smetanová kombinace pravých irských mléčných
výrobků, irské whiskey a vanilkové příchutě
vyrobená s o 40 % méně cukru a o 40 % méně
kalorií.
Baileys Deliciously Light si nejlépe vychutnáte
s ledem.

Baileys Salted Caramel je tradiční krémový
likér ozvláštněný příchutí slaného karamelu,
takže sladká chuť karamelu má ke konci lehce
slané dozvuky. Vychutnejte si krémový likér
Baileys Salted Caramel samotný, na ledu, nebo
přimíchaný do horké čokolády či kávy. Můžete ho
také rozmixovat s vanilkovou zmrzlinou.

OBJEM: 0,5 / 0,7 / 1 l

ALKOHOL: 17 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 16,1 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 17 %

KUSŮ V KARTONU: 12 / 12 / 12 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

PREMIUM
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Baileys
Deliciously Light

PREMIUM

PREMIUM

LIKÉR EMUL ZNÍ
LIKÉR EMULZNÍ

LIKÉR EMULZNÍ

LIKÉR EMULZNÍ

Prémiový smetanový
likér s belgickou
čokoládou

Rumový elixír
s čokoládou z Ekvádoru

Netradiční spojení dvou
likérů v jedné lahvi

Sheridan’s Coffee
Layered Liqueur

Lechita Chocolate
Licor de Ron

Sheridan’s Coffee Layered Liqueur s originálním obsahem si žádá i elegantní
lahev, která rafinovaně odděluje dva
likéry – tmavý kávový s jemnou irskou
whiskey a bílý vanilkový. Tmavý likér je
charakteristický oříškovým a čokoládovým aromatem. Bílý likér pak bohatostí
aromatu bílé čokolády. Oba likéry se
při nalévání smísí v nezaměnitelnou
kombinaci, která může připomínat chuť
tiramisu.

Likér Lechita Chocolate Licor de Ron se vyrábí na
bázi 3letého panamského rumu z údolí San Isidro,
stařeného v sudech z amerického dubu. Likér
v sobě spojuje pravou ekvádorskou čokoládu
z jedinečných nepražených ekvádorských kakaových bobů Arriba Nacional, které obsahují 22 %
kakaového másla. Likér má příjemně omamnou
čokoládovou chuť s lehkým dotekem rumu.

Baileys Chocolat Luxe
Baileys Chocolat Luxe je smetanový likér,
který naprosto jedinečně spojuje jemnou irskou
whiskey s čerstvou smetanou a luxusní belgickou
čokoládou.
OBJEM: 0,5 l

ALKOHOL: 15,7 %

OBJEM: 0,7 l

ALKOHOL: 17 %

OBJEM: 0,5 / 1 l

ALKOHOL: 16 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

IRSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

PANAMA

KUSŮ V KARTONU: 6 / 6 ks

IRSKO

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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SIRUP
CORDIAL

CORDIAL

Řemeslný limetkový
cordial v prémiové
kvalitě

Barange Lime Juice
Cordial Mixer
Barange Lime Juice Cordial Mixer je speciální typ
německého sirupu vyráběný z limetek, cukru
a vody podle tradiční receptury z druhé poloviny
19. století. Využívá se především do koktejlů
a limonád.
OBJEM: 0,7/1 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

NĚMECKO

ECONOMY
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SIRUP
SIRUP

LOKÁLNÍ OVOCE
Blackberry (ostružina)
Blackcurrant Cassis (černý rybíz)
Raspberry (malina)
Blueberry (borůvka)

limo

koktejl

shake

tříšť

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

limo

koktejl

shake

tříšť

•

•
•
•
•

Cranberry (brusinka)
Green Apple(zelené jablko)
Peach (broskev)
Pear (hruška)

•
•
•

Quince (kdoule)
Strawberry (jahoda)

ZELENINOVÉ
Watermelon (vodní meloun)
Melon (cukrový meloun)
Cucumber (okurka)
Chilli (čili)
BESTSELLER

NEJŠIRŠÍ POUŽITÍ

•

káva

Výhradně přírodní
suroviny, více než
80 druhů včetně
exkluzivních příchutí pro
široké využití

čokoláda kuchyň

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

káva

Giffard Sirop
Framboise

čokoláda kuchyň

•
•
•

•
•
•
•

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

ECONOMY
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SIRUP
SIRUP

Výhradně přírodní
suroviny, více než
80 druhů včetně
exkluzivních příchutí pro
široké využití

limo

koktejl

Blood orange (červený pomeranč)

•
•
•
•

•
•
•
•

Pamplemousse rose
(řůžový grapefruit)

•

•

•

•

Orange (pomeranč)

•

•
•
•

•
•

•

TROPICKÉ A EXOTICKÉ OVOCE
Lychee (liči)
Passion fruit (marakuja)
Mango

Blue Curacao (modré curacao)
Triple Sec (pomeranč)

shake

•
•

tříšť

káva

čokoláda kuchyň

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Giffard Sirop
Pamplemousse Rose
OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

ECONOMY
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BESTSELLER

NEJŠIRŠÍ POUŽITÍ

SIRUP
SIRUP

KVĚTINOVÉ

limo

koktejl

shake

•
•
•
•
•

•

Vanilla (vanilka)

•

•
•
•
•
•
•
•

Z LISTŮ ROSTLIN

limo

koktejl

shake

•
•

•
•

•

Eldeflower (bezinka)
Rose (růže)
Violette (fialka)
Yasmine (jasmín)
Hibiscus (ibišek)
Anis (anýz)

Matcha Green Tea 0,7 l (matcha čaj)
Mojito (mojito)

BESTSELLER

NEJŠIRŠÍ POUŽITÍ

tříšť

káva

čokoláda kuchyň

•

•

tříšť

káva

•
•

Výhradně přírodní
suroviny, více než
80 druhů včetně
exkluzivních příchutí pro
široké využití

•

•
•
•
•
•
•
•

čokoláda kuchyň

Giffard Sirop
Fleur de Sureau

•
•

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

ECONOMY
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SIRUP
SIRUP

Výhradně přírodní
suroviny, více než
80 druhů včetně
exkluzivních příchutí pro
široké využití

ZE STONKŮ, KŮR a KOŘENŮ ROSTLIN
Cane Sugar (třtinový cukr)
Gomme syrup (cukrový)

limo

koktejl

•
•

•

•
•
•
•
•
•

limo

koktejl

shake

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rhubab (rebarbora)
Cinnamon (skořice)

•

Lemon Grass (citronová tráva)
Ginger (zázvor)
Z OŘECHŮ A BOBŮ
Amaretto (mandle, meruňky)
Coco (kokos)
Haselnut (lískový oříšek)
Pistachio (pistácie)

Giffard Sirop
Noix de Coco
OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

ECONOMY
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Orgeat (mandle)

shake

tříšť

káva

čokoláda kuchyň

•
•
•

•
•

•

tříšť

káva

•

•
•
•

čokoláda kuchyň

•
•
•
•
•

BESTSELLER

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

NEJŠIRŠÍ POUŽITÍ

SIRUP
SIRUP

SPECIÁLNÍ
Sangria (sangrie)
Bitter Concentrate (hořký koncentrát)

limo

koktejl

•
•

•
•
•
•

Gingerbread (perník)
Bubble Gum (žvýkačka)
Falernum
(tiki - hřebíček, mandle, limeta)
Grenadine (grenadina)
Salted Caramel (slaný karamel)
Cukrová Vata

•

shake

káva

čokoláda kuchyň

•
•

•
•
•
•

tříšť

Výhradně přírodní
suroviny, více než
80 druhů včetně
exkluzivních příchutí pro
široké využití

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Giffard Sirop
Bitter

BESTSELLER

NEJŠIRŠÍ POUŽITÍ

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

ECONOMY
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PYRÉ

Ovocné pyré obsahuje vysoký podíl ovocné složky. Má intenzivní chuť, aroma a
bohatou strukturu, která barmanům snadno nahradí čerstvé ovoce a to nejen mimo
sezonu kdy není k dispozici.
Velmi dobře se také uplatní v limonádách, mléčných a zmrzlinových šejcích.
Pyré je vhodné i do dezertů, jako poleva na lívance nebo palačinky, a nebo s ním
můžete dochutit jogurt.
218

PYRÉ
PYRÉ

PYRÉ

Zahradní ovoce
vegan, bez laktózy,
bez lepku,
bez umělých látek

Tropické ovoce
vegan, bez laktózy,
bez lepku,
bez umělých látek

Giffard Fruit for Mix

Giffard Fruit for Mix

Mango (Mango),
Ananás (Pineapple)
Banán (Banana),
Passion fruit (Mučenka)

Rapsberry (Malina),
Strawberry ( Jahoda),
Peach (Broskev)
OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

FRANCIE

ECONOMY

ECONOMY
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PYRÉ
PYRÉ

PYRÉ

PYRÉ

Exotické příchutě

Italské lokální příchutě

Letní ovocné příchutě

Mixer
Dragon Fusion (dračí ovoce)
Lychee Puree (liči)
Yuzu Puree (juzu)

Mixer

Bergamot Puree (bergamot)
Blood Orange (červený pomeranč)
Green Apple Puree (zelené jablko)
Kiwi Puree (kiwi)
Mandarin Puree (mandarinka)

Apricot Puree (meruňka)
Melon Puree (cukrový meloun)
Peach Puree (broskev)
Watermelon Puree (vodní meloun)
Williams Pear Puree (hruška Williams)

OBJEM: 1/0,75 l

ALKOHOL: 0 %

OBJEM: 1/0,75 l

ALKOHOL: 0 %

OBJEM: 1 / 0,75 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

ECONOMY

220

Mixer

ECONOMY

ECONOMY

PYRÉ
PYRÉ

PYRÉ

PYRÉ

Tropické příchutě

Gourmet & Mixology

Lesní a zahradní příchutě

Mixer
Banana Puree (banán)
Coconut Puree (kokos)
Guava Puree (kvajáva)
Lime Puree (limeta)
Mango Puree (mango)
Marakuja Puree (sladší odrůda marakuje)
Papaya Puree (papája)
Passion Fruit Puree (marakuja)
Pineapple Puree (ananas)
Tropical Puree (tropické ovoce)

Mixer
Blackberry Puree (ostružina)
Blueberry Puree (borůvka)
Cranberry Puree (brusinka)
Forest Fruit Puree (lesní ovoce)
Cherry Puree (třešně)
Raspberry Puree (malina)
Strawberry Puree (jahoda)

Mixer
Green Tea Syrup, 0,75 l (zelený čaj)
Maple Syrup (javorový)
Sweet & Sour Mix (sladkokyselý mix)

OBJEM: 1 / 0,75 l

ALKOHOL: 0 %

OBJEM: 1 / 0,75 l

ALKOHOL: 0 %

OBJEM: 1 / 0,75 l

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

ITÁLIE

ECONOMY

ECONOMY

ECONOMY
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NEALKO
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NE ALKO
NEALKO PERLIVÉ

NEALKO PERLIVÉ

NEALKO PERLIVÉ

Prémiová kvalita
a přírodní suroviny
určené ke zvýraznění
chuti spiritu

Prémiová kvalita
a přírodní suroviny
určené pro zvýraznění
chuti alkoholu

Nejlepší suroviny
z celého světa a unikátní
proces výroby

Fentimans
SOFT DRINKS

Fentimans TONIC
Premium Indian Tonic Water - Vyroben ze směsi
bylinek včetně sicilského citronového oleje a
chininu pro vytvoření osvěžujícího a jedinečného
toniku.
Naturally light Tonic Water - Vyroben ze směsi
bylinek včetně sicilského citronového oleje a
chininu pro vytvoření osvěžujícího a jedinečného
toniku s nižším obsahem cukru o 30%.
Connoisseurs Tonic Water - Speciálně vytvořené
s jemnou infuzí přírodních rostlinných látek a
chininu. Jemný chuťový profil, který umožní
spiritu vyniknout.
Valencian Orange Tonic Water - Vyroben ze
sladkých valencijských pomerančů a infúzovaný
citronovým tymiánem.
Pink Grapefruit Tonic water - Vyrobeno z rubínově červeného grapefruitu a chininu.
Pink Rhubarb Tonic Water - Plné tóny rebarbory
s kandovaným podtónem.
Oriental Yuzu Tonic - Osvěžující a povznášející
mixér s výtažky z yuzu.

Curiosity Cola - Cola která je inspirována tradičními kolami z dob minulých a vyrobena za použití
infuzí těch nejlepších bylinných ingrediencí.
Cherry Cola - Osvěžující cola, která se vyrábí
botanickým vařením zázvoru, skořice, muškátového oříšku a třešňové šťávy.
Gently Sparkling Elderflower - Jemně perlivý nápoj z květu černého bezu. Jiskřivá chuť bezového
květu je lehká, jemná a plná květinových tónů.
Jedná se o typický britský nápoj.
Victorian Lemonade - Se šťávou z jednoho a půl
citrónu v každé láhvi pro skutečné osvěžení.
Mandarin and Seville Orange Jigger - V každé
láhvi je šťáva z osmi mandarinek a kůry ze
sevillského pomeranče.
Sparkling Raspberry - Odvážný a elegantní
nápoj, který překypuje chutí čerstvých malin.
Rose Lemonade - Ikonická růžová limonáda,
která je vyrobena z čistého světoznámého
růžového oleje Otto.

Fentimans
Ginger Beer
Tradiční vařená zázvorová limonáda s komplexní
chutí. Vyrábí se z nejlepšího přírodního kořene
zázvoru. Ostrá a plná chutí.

OBJEM: 4 × 0,2 / 0,5 l (dle druhu)

ALKOHOL: 0 %

OBJEM: 4 × 0,2 l / 0,275 l / 0,75 l

ALKOHOL: 0 %

OBJEM: 4 × 0,2 l / 0,275 l / 0,75 l (dle druhu)

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 24 / 8 ks

VELKÁ BRITÁNIE

KUSŮ V KARTONU: 24 ks / 12 ks / 6 ks

VELKÁ BRITÁNIE

KUSŮ V KARTONU: 24 ks / 12 ks / 6 ks

VELKÁ BRITÁNIE

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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BAROVÉ
DOPLŇK Y
JUICE
224

JUICE / BAROVÉ DOPLŇK Y
NEALKO JUICE

BAROVÉ DOPLŇKY

BAROVÉ DOPLŇKY

Prémiový džus
vyhledávaný barmany
zejména pro přípravu
koktejlů

Uplatnění v drinku
Chupito

Servírují se k hruškovým
likérům

Ocean Spray Original
Cranberry Juice
Cocktail

Barange Cocktail
Cherries

Na Ocean Spray Original Cranberry Juice Cocktail
barmani po celém světě nedají dopustit zejména
kvůli koktejlu Cosmopolitan. Tento jedinečný
brusinkový džus s 25 % ovocným podílem totiž
nejen skvěle chutná, ale má také řadu blahodárných účinků. Brusinky jsou bohaté na přírodní
minerály a jsou také jedním z nejsilnějších
přírodních antioxidantů.

Barange Baby Pears

Barange Cocktail Cherries jsou čerstvě vypeckované třešně rumunské odrůdy Maraschino. Tyto
třešně, vždy servírované i se stopkou, jsou nejen
vyhledávanou součástí ozdob koktejlů a šejků,
ale často se používají i na zdobení cukrářských
pohárů nebo dezertů.

Barange Baby Pears jsou nakládané hruštičky
z Rumunska, které doporučujeme servírovat
k likéru Bartida Original Hruška nebo k podobným hruškovým nápojům a lze je používat i jako
koktejlové ozdoby.

OBJEM: 1 l

ALKOHOL: 0 %

OBSAH: 950 g

ALKOHOL: 0 %

OBSAH: 425 g

ALKOHOL: 0 %

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

USA

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

RUMUNSKO

KUSŮ V KARTONU: 6 ks

RUMUNSKO

BASIC

BASIC

BASIC
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ABECEDNÍ SE ZNAM PRODUK TŮ
127
208
88
89
97
96
96
96
97
97
89
88
88
208
155
155
211
210
210
210
135
134
225
225
212
187
188
188
141
182

226

Abuelo Centuria
Agwa de Bolivia
Amundsen Deep Blue Vodka
Amundsen Expedition 1911 Vodka
Amundsen Fusiøn Energy Fruit Liqueur
Amundsen Fusiøn Lime & Mint Fruit
Liqueur
Amundsen Fusiøn Melon Fruit Liqueur
Amundsen Fusiøn Peach Fruit Liqueur
Amundsen Fusiøn Pear Fruit Liqueur
Amundsen Fusiøn Pineapple & Coco Fruit
Liqueur
Amundsen Polar Spice Vodka
Amundsen Vodka
Amundsen Vodka & Soda
Antica Sambuca Coffee Liqueur
Auchentoshan 12 YO Scotch Whisky
Auchentoshan American Oak Single Malt
Whisky
Baileys Chocolat Luxe
Baileys Deliciously Light
Baileys Salted Caramel
Baileys the Original Irish Cream
Bandita Black
Bandita Original
Barange Baby Pears
Barange Cocktail Cherries
Barange Lime Juice Cordial Mixer
Bartida Calvados
Bartida Hruškovice
Bartida Meruňkovice
Bartida Original
Bartida Original Absinth

201
201
202
209
201
188
194
178
179
179
179
150
194
162
140
200
140
203
140
203
138
134
123
138
134
89
141
141
209
90
116
169

Bartida Original Čert
Bartida Original Griotka
Bartida Original Hruška
Bartida Original Vaječňák
Bartida Original Zelená
Bartida Slivovice
Bavorák Citrus
Belsazar Dry Vermouth
Belsazar Red Vermouth
Belsazar Rosé Vermouth
Belsazar White Vermouth
Black & White Blended Scotch Whisky
Black Fox
Bowmore Islay Single Malt Scotch Whisky
12 YO
Božkov Bílý
Božkov Bylinný
Božkov Černý
Božkov Griotte
Božkov Originál
Božkov Peprmint
Božkov Republica Espresso
Božkov Republica Exclusive
Božkov Republica Exclusive White
Božkov Republica Honey
Božkov Republica Reserva
Božkov Republica Vodka
Božkov Speciál Kávový
Božkov Speciál Mandlový
Božkov Vaječný likér
Božkov Vodka
Bui Mezcal Blanco
Bulleit Bourbon

169
169
122
123
122
122
172
160
160
160
137
137
124
128
136
137
136
151
151
152
152
152
112
93
157
165
149
128
124
128
138
176

Bulleit Bourbon 10 YO
Bulleit Rye
Cachaça Ypióca 150
Cachaça Ypióca 160
Cachaça Ypióca Reserva Especial Ouro
Cachaça Ypióca Reserva Especial Prata
Canadian Club Imported Blended
Canadian Whisky Original 1858
Caol Ila 12 YO
Caol Ila Distillers Edition
Caol Ila Moch
Captain Morgan & Cola
Captain Morgan Black Spiced
Captain Morgan Caribbean White Rum
Captain Morgan Dark Rum
Captain Morgan Spiced Gold
Captain Morgan Tiki Mango & Pineapple
Captain MorganSliced Apple
Cardhu 12 YO
Cardhu 15 YO
Cardhu 18 YO
Cardhu Amber Rock
Cardhu Gold Reserve
Casamigos Tequila
Cîroc Vodka
Clynelish 14 YO
Connemara Peated Single Malt Whiskey
Copper Dog Blended Malt Scotch Whisky
Cortez Ron de Panama Añejo
Cortez Ron de Panama Blanco
Cortez Ron de Panama Oro
Cortez Spice Ron
Courvoisier VS Cognac

176
176
154
154
172
90
156
156
150
112
112
111
111
106
106
105
106
202
135
135
223
223
223
195
195
195
166
192
192
206

Courvoisier VSOP Cognac
Courvoisier XO Cognac
Cragganmore 12 YO
Cragganmore Distillers Edition
Crown Royal Fine de Luxe Blended
Canadian Whisky
Cryo Premium Vodka
Dalwhinnie 15 YO
Dalwhinnie Distillers Edition
Dimple 15 YO Fine Blended Scotch Whisky
Don Julio 1942
Don Julio Añejo
Don Julio Blanco
Don Julio Reposado
Dynybyl Gin Bezinka
Dynybyl Gin Violet
Dynybyl Special Dry Gin
Dynybyl Violet Gin & Tonic
Eclisse Liquirizia Liqueur
El Comandante Overproof 151
El Comandante Reserva Exclusiva
Fentimans Ginger Beer
Fentimans Soft drinks
Fentimans Tonic
Fernet Stock Barrel Edition
Fernet Stock Citrus
Fernet Stock Original
Flaming Pig Small Batch Irish Whiskey
Franciacorta Grappa Chardonnay
Borgo line
Franciacorta Grappa Pinot Nero Barricata
Ampolla line
Giffard Classic Liqueurs

206
206
207
219
219
208
207
207
214
217
215
213
216
154
196
197
197
196
196
100
100
101
100
202
193
193
193
94
171
167
173

Giffard Classic Liqueurs
Giffard Classic Liqueurs
Giffard Crèmes Liqueurs
Giffard Fruit for Mix
Giffard Fruit for Mix
Giffard Guignolet Kirsch Liqueur
Giffard Menthe-Pastille Liqueur
Giffard Premium Liqueurs
Giffard Sirop Pamplemousse Rose
Giffard SiropBitter
Giffard SiropFleur de Sureau
Giffard SiropFramboise
Giffard SiropNoix de Coco
Glenkinchie 12 YO
Golden Hruška
Golden Ľadová hruška
Golden Ľadová slivka
Golden Marhuľa
Golden Slivka
Gordon’s London Dry Gin
Gordon’s Premium Pink Gin
Gordon’s Sicilian Lemon Gin
Gordon´s Mediterranean Orange
Gozio Amaretto Liqueur
Grappa Barolo Invecchiata Ampolla line
Grappa Brunello di Montalcino
InvecchiataAmpolla line
Grappa Moscato d’Asti Barricata Borgo line
Haku Vodka
Hibiki Suntory Whisky
Jim Beam & Cola
Jim Beam Apple

168 Jim Beam Black – Extra Aged Bourbon
Whiskey
167 Jim Beam Devil’s Cut Bourbon Whiskey
168 Jim Beam Double Oak Twice Barreled
Bourbon Whiskey
173 Jim Beam Honey
173 Jim Beam Red Stag Black Cherry
168 Jim Beam Rye – Pre Prohibition
Style Whiskey
167 Jim Beam White Kentucky
Straight Bourbon
148 Johnnie Walker 18 YO Blended
Scotch Whisky
147 Johnnie Walker Black Label Blended
Scotch Whisky 12 YO
147 Johnnie Walker Black Label Blended
Scotch Whisky 12 YO
146 Johnnie Walker Blender’s Batch Red Rye
Finish Blended Whisky
149 Johnnie Walker Blue Label Blended
Scotch Whisky
147 Johnnie Walker Double Black Blended
Scotch Whisky
148 Johnnie Walker Gold Reserve Blended
Scotch Whisky
148 Johnnie Walker Green Label Blended
Scotch Single Malt Whisky 15 YO
146 Johnnie Walker Red Label Blended
Scotch Whisky
146 Johnnie Walker Red Label Blended
Scotch Whisky
139 Kakadu Elixir de Banana
94 Ketel One Citroen Vodka
94 Ketel One Vodka
165 Kilbeggan Irish Whiskey
162 Lagavulin 12 YO Single Malt Scotch Whisky

161 Lagavulin 16 YO Single Malt Scotch Whisky
161 Lagavulin 8 YO Single Malt Scotch Whisky
161 Lagavulin Distillers Edition Single Malt
Scotch Whisky
163 Laphroaig 10 YO Islay Single Malt Whisky
163 Laphroaig Islay Single Malt Whisky
Quarter Cask
163 Laphroaig Islay Single Malt Whisky Select
103 Larios 12 Premium Gin Mediterránea
103 Larios ROSÉ Premium Mediterránea Gin
211 Lechita Chocolate Licor de Ron
139 Legado Elixir de Ron
125 Legendario Añejo 9 Años
125 Legendario Añejo Blanco
125 Legendario Dorado
136 Legendario Elixir de Cuba
126 Legendario Reserva 15 Años
139 Legendario Ronssé
200 Magister Dark
200 Magister Original
166 Maker’s Mark Kentucky Straight
Bourbon Whisky
220 Mixer
91 Nautica Finest Pure Vodka
91 Nordic Ice Vodka
156 Oban 14 YO
157 Oban Distillers Edition
157 Oban Little Bay
225 Ocean Spray Original Cranberry Juice
Cocktail
105 OMFG Gin
105 OMG Gin
113 Padre Azul Tequila Añejo

113
113
172
107
93
93
197
90
151
166
104
126
127
126
127
133
133
133
131
124
131
131
129
129
130
130
132
130
132

Padre Azul Tequila Blanco
Padre Azul Tequila Reposado
Paul John Bold Single Malt Whisky
Pimm’s No. 1
Pravda Vodka
Pravda Vodka s příchutí
Pražská jemná
Pražská vodka
Printer’s Whisky Blended Scotch Whisky
Roe & Co Blended Irish Whiskey
Roku Gin
Ron Abuelo Añejo
Ron Abuelo Añejo 12 Años
Ron Abuelo Añejo 7 Años
Ron Abuelo XII Two Oaks
Ron Abuelo XV Napoleon 15 Años
Finish Collection
Ron Abuelo XV Oloroso 15 Años Finish
Collection
Ron Abuelo XV Tawny 15 Años Finish
Collection
Ron Extra Añejo Pampero Aniversario
Reserva Exclusiva
Ron Pampero Añejo Blanco
Ron Pampero Añejo Especial
Ron Pampero Añejo Selección
Ron Roble Viejo Extra Añejo
Ron Roble Viejo Ultra Añejo
Ron Zacapa 23 Centenario
Ron Zacapa Edición Negra
Ron Zacapa Reserva Limitada 2019
Ron Zacapa XO
Ryoma Rhum Japonais 7 YO

170
211
104
92
92
110
110
177
177
171
158
158
159
158
159
159
102
102
101
101
102
150
171
164
164
164
172
153
153
153
165

Seagram’s 7 Crown Blended Whisky
Sheridan’s Coffee Layered Liqueur
Sipsmith London Dry Gin
Smirnoff Ice
Smirnoff Vodka
Sombrero Tequila Gold
Sombrero Tequila Silver
Stock 84 Original Brandy
Stock 84 XO Brandy 8 YO
Suntory Whisky Toki
Talisker 10 YO
Talisker 18 YO
Talisker Distillers Edition
Talisker Port Ruighe
Talisker Skye
Talisker Storm
Tanqueray Blackcurrant Royale
Tanqueray Flor de Sevilla Gin
Tanqueray London Dry Gin
Tanqueray No. Ten Gin
Tanqueray Rangpur Gin
Teacher’s Blended Scotch Whisky
The Chita Suntory Whisky
The Dublin Liberties Irish Whiskey
Copper Alley
The Dublin Liberties Irish Whiskey
Oak Devil
The Dubliner Irish Whiskey
The Dubliner Irish Whiskey Liqueur
The Singleton of Dufftown 12 YO
The Singleton of Dufftown 15 YO
The Singleton of Dufftown 18 YO
The Tyrconnell Irish Single Malt Whiskey

110
111
149
116
170
170
123
172
182
182
187
192
186
189
191
190
191
183
190
204
183
205
189
186
204
190
187
186
189
191
204

Tres Alegres Compadres Blanco Tequila
Tres Alegres Compadres Reposado Tequila
Vat 69 Finest Scotch Whisky
Xiaman Artisanal Mezcal
Yellow Rose Rye
Yellow Rose Whiskey
Ypióca Cinco Chaves
Yushan Blended Malt Taiwanese Whisky
Žufánek Absinthe Amave
Žufánek Absinthe St. Antoine
Žufánek Borovička
Žufánek Brandy Vínovice z dubového sudu
Žufánek Český kmín
Žufánek Hruškovica
Žufánek Hruškovica z dubového sudu
Žufánek Jablkovica
Žufánek Jablkovica z dubového sudu
Žufánek Justifiée & Ancienne Absinthe
Žufánek Kdoulovica
Žufánek Kontušovka
Žufánek Mead Base Absinthe
Žufánek Medový
Žufánek Meruňkovica
Žufánek Nana máta
Žufánek Ořechovka
Žufánek Reine Claude
Žufánek Sicilská bio mandarinka
Žufánek Sicilský citron
Žufánek Slivovica
Žufánek Slivovica z dubového sudu
Žufánek Višňovka
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