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KOGO APERITIVI & AMARO

0,04l Ramazzotti Amaro, Italy 3,5
0,04l Ramazzotti Sambuca, Italy 3,5
0,1l Martiny dry, Italy 4
0,1l Crodino (non-alcoholic), Italy 4
0,1l Campari Bitter, Italy 6
0,1l Lillet blanc, rosé, rouge, France 7,5

CAFFETERIA
Off riamo anche il caffè decaffeinato. Radi vám pripravíme aj bezkofeínovú kávu.  
We also offer caffeine – free coffee.

Espresso (7g) 2,9
Macchiato (7g) 3,5
Cappuccino (7g + 50ml) 3,5
Caffé latté (7g + 50ml) 4
Aff ogato al caffé (7g + 50ml) 5
Espresso s kopčekom domácej vanilkovej zmrzliny.
Espresso with a scoop of homemade vanilla ice cream.

Espresso doppio (14g) 5
Thè Althaus + Miele 3,5
čaj, med/tea, honey

Thè alla menta fresc + Miele 4,5
čaj z čerstvej mäty, med/fresh mint tea, honey

Thè allo zenzero + Miele 4,5
čaj z čerstvého zázvoru, med/fresh ginger tea, honey

Thè alla menta e zenzero + Miele 4,5
čaj z čerstvej mäty a zázvoru, med/fresh mint and ginger tea, honey
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BEVANDE ANALCOLICHE

0,75l Sole, Italy 7,5
perlivá/sparkling - neperlivá/still

0,33l Sole, Italy 4,5
perlivá/sparkling - neperlivá/still

0,33l Budiš, Slovakia 3,5
perlivá/sparkling - neperlivá/still - jemne perlivá/lightly carbonated

0,25l Fatra, Slovakia 5
perlivá/sparkling

0,25l Pepsi Cola, Pepsi Cola light 3,5
0,25l Ice tea  3,5
ľadový čaj – broskyňový alebo citrónový /ice tea – peach or lemon

0,25l Vinea 4,5
biela,červená/white,red

0,20l Thomas Henry Tonic 5
0,20l Fever Tree Tonic Mediteran 5
0,25l Succo di fruta 3,5
jablkový alebo pomarančový džús/apple or orange juice

0,1l Spremuta d‘arancia/pompelmo/limone 2,5
čerstvá pomarančová, grepová šťava, alebo citrónová šťava 
/freshly squeezed orange, grapefruit or lemon juice

0,25l Red Bull 5
1l Aqua di rubinetto 1
čistá voda/tap water

LIMONATE FATTE EN CASA

0,3l Virgin Mojito 9
mäta, limetka, sóda, jablkový džús, Muscovado cukor/
mint, lime, sparkling water, apple juice and Muscovado sugar

1l Citrus & Mint lemonade 9
citrón, limetka, trstinový cukor, mäta / lemon, lime, cane sugar, mint

1l Ginger Lemonade 9
citrón, limetka, trstinový cukor, zázvor / lemon, lime, cane sugar, ginger

1l Elderf lower & Cucumber Lemonade 9,5
bazový sirup, uhorka, citrónová šťava / elderflower syrup, cucumber, lemon juice

BIRRA

0,3l Zlatý Bažant 73 ,́ Slovakia  4
0,3l Pilsner Urquell, Czech republic 4,5
0,33l ERB, Slovakia, nealko/non alcoholic 5
0,33l ERB 12%, Slovakia, alko/alcoholic  6
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GRAPPA 0,04L

JACOPO POLI, ITALY:

Poli Sarpa 40% 7
Táto suchá grappa sa destiluje zo 60% z odrody Merlot a zo 40% Cabernet Sauvignon. 
Destiluje sa v bain marie v malých dávkach. Pálenica dodnes používa systém historických 
uzáverov fliaš.

Poli Mórbida 40% 8
Táto grappa je mladá, ale zato veľmi aromatická. Vo vôni cítiť citrusové ovocie 
a pomarančové kvety. Chuť je dlhotrvajúca a netradičná vďaka odrodám, ktoré boli 
použité na výrobu tohto destilátu, a to: Muškát biely a Muškát žltý. Zrela 6 mesiacov 
v nerezovom tanku.

Poli Sassicaia 40% Barilli di San Guido 21
Je to dielo, ktoré vzniklo spojením najlepšieho výrobcu grappy a slávneho vinárstva 
Tenuta di San Guido, ktoré produkuje legendárnu Sassicaiu. Má plnú štruktúrovanú 
chuť a jemne zaguľatenú, dlhotrvajúcu vôňu vanilky a kakaa. Vyrobená z odrôd 
Cabernet Sauvignon, zrela 4 roky vo francúzskom dube a 1 rok v sudoch po Sassicaii.

ANDREA DA PONTE, ITALY:
Grappa di Prosecco Unica Grand Riserva 40% 9
V bukete dominujú charakteristické tony likérových vín, ktoré sa miešajú s kvetinovými 
akordami, s dozvukom zrelých trieslovín a vôňou pražených mandlí.

VIA ROMA, ITALY: 
Grappa Barolo, Italy 9
Grappa di Barolo Reserva je destilát z červených hroznových výliskov Nebbiolo, zrejúci 
najmenej 18 mesiacov v sudoch zo slavónskeho duba. Jantárovo sfarbená grappa 
s výraznými, zaujímavými arómami intenzívnej vanilky, s tónmi červeného,   silne zrelého 
ovocia.

Grappa di Amarone, Italy 9
Talianska grappa z oblasti Amarone della Valpolicella Venato v Taliansku. Grappa je 
zmesou viac eau-de-vie z pálenice. Vo vôni aj v chuti je jemná, s plným telom, olejovitou 
textúrou, intenzívnou arómou s tónmi čerstvého bieleho ovocia s nádychom čokolády 
a korenia.

Grappa Invecchiata Moscato, Italy 9
Táto grappa je získaná z hroznových výliskov z jedného druhu hrozna. Starnutie jej 
umožňuje, aby bola grappa elegantná, jemná a zmyselná, takže je vhodná najmä pre 
najvášnivejších milovníkov.

ALTRI PRODDUTORI, ITALY:
Grappa TRE SOLI TRE 2004, Berta 40% 33,5
Plný destilát z odrody Nebbiolo, v chuti nádherný koncert zrelého ovocia, hlavne čierne 
ríbezle, marhule a čerešne.



 - 4 -

ACQUAVITE LOCALI/DISTILLATI     0,04L

Borovička Reserva, Slovakia 6,5
Na výrobu sa používajú výhradne prírodné suroviny. Je vytvorená využívaním 
borievkových bobúľ odrody Juniperus Communis, ktorá je považovaná za najvhodnejšiu 
pre destiláciu. Výnimočnosť tohto destilátu je vďaka 7 stupňovej destilácii a zrením 12 
mesiacov v sudoch z duba letného, ktoré nápoju dodávajú nezameniteľnú jemnú trpkosť..

Marhuľa Maďarská Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia  8,5
Marhuľový destilát z odrody Maďarská vyniká sladkastou chuťou marhule a kvetov 
s mandľovým charakterom kôstky. Vďaka vyrovnanej chuti patrí tento destilát 
k najušľachtilejším ovocným destilátom.

Hruška Konferencia Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia 8,5
Tento druh destilátu patrí medzi najobľúbenejšie. Možno v ňom okrem zreteľnej chute 
a vône hrušiek vystopovať aj jemne trpkú príchuť s citrusovým nádychom ovocného 
vosku. Destilát z vyváženej zmesi jesenných hrušiek.

Slivovica Fruit Distillery 52%, Slovakia 8,5
Klasický slivkový destilát vyniká sladko-trpkou chuťou slivky s mandľovým charakterom 
kôstky. Vďaka vyrovnanej chuti a aromatickej sviežosti patrí k najušľachtilejším 
ovocným destilátom. 

Slivovica Barikovaná Fruit Distillery 42,3%, Slovakia 9
Šesťmesačným dozrievaním v stredne vypálenom sude z dubového dreva, získal destilát 
charakteristickú zlatohnedú farbu s kvetinovo – škoricovou vôňou a jemne podfarbenými 
tónmi dreva.

Višňa cigánska Fruit Distillery 42,3 %, Slovakia 9
V tomto destiláte nachádzame krásnu, dynamickú, sviežu a korenistú vôňu divých višní, 
ktorú dopĺňa jemný nádych marcipánu. Cigánska višňa, známa skôr ako divá višňa, sa 
vyznačuje menšími plodmi a jemne trpkou príchuťou.

COGNAC & BRANDY    0,04L

Karpatské brandy špeciál 40%, Slovakia 6
Lheraud 6 VS Crate Terre & Bois Cognac,France 8
Martell Cordon Bleu 40%, France 23,5
Martell X.O.,France 33,5
Je koňak, ktorý má tmavo zlatú farbu s odtieňmi medi obohatenej mahagónovým 
leskom. Jeho vôňa je veľmi spletitá avšak aj napriek tomu veľmi ucelená. Spočiatku 
cítime sušené ovocie a neskôr včelí vosk.

Lheraud Obusto,France 29,5
Frapin V.I.P. X.O. 33,5
Veľmi dôležitý koňak VIP XO Grande Champagne je elegantne bohatý a korenistý. Chuť 
je veľmi hladká a jemná.

Lheraud Charles X,France 39,5
Lheraud petit champagne 1963,France, 0,02l 159
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WHISKY    0,04L

Jameson Black Barrel 40%, Ireland 8
Nikka from the Barrel 51%, Japan 12,5
Chivas Regal 18YO 40%, Blended, Scotland 16
Táto whisky obsahuje zmes viac ako 20 druhov vzácnej škótskej jednodruhovej whisky. 
Môžete cítiť, že má viac vrstvovú arómu sušeného ovocia a pikantného maslového karamelu. 
Veľmi bohatá a jemná so zamatovou chuťou tmavej čokolády, elegantné florálne tóny.

The Glenlivet 18 YO, Single Malt, Speyside, Scotland 20,5
Základom whisky je dusené ovocie, pomaranče, broskyne a marhule. Jantárová farba, 
kvetovo-rašelinová aróma s nádychom cherry sú jej charakteristické črty. Chuť whisky 
je kvetinová, sladká a orechová.

MACALAN 12 YO, Single Malt, Scotland 22,5
Séria jednoduchých sladových whisky vyrobených v trojkombinácii zrenia v európskych 
a amerických sudoch po sherry a po bourbone. Táto komplexná kombinácia dubových 
sudov dodáva whisky mimoriadne hladký a jemný charakter, plný citrusových plodov, 
vanilky a čerstvého dubu.

DALMORE 15 YO, Single Malt, Scotland 25
Pätnásťročná whisky Dalmore bola prvýkrát uvedená na trh v roku 2007. Dozrievala 
v sudoch Matuzalem, Apoštoli a Amoroso, v ktorých bolo najprv sherry. Tie poskytujú 
príchuť zimného korenia, pomarančovej kôry a čokolády. Všetky črty charakteristické 
pre značku Dalmore.

Chivas Regal 25YO 40%, Blended, Scotland 40
Hladká, bohatá zmes vzácnych sladov namiešaná z 25 ročných whisiek. Má zvodnú 
ovocnú arómu pomaranča a broskyne, nasledovanú tónmi marcipánu a orieškov. 
Znalci oceňujú v chuti mliečnu čokoládu, pomaranč aj krém. Prvá 25 ročná Chivaska 
bola uvedená na trh v roku 1909 a veľmi rýchlo sa stala obľúbenou medzi gangstrami 
a politikmi v New Yorku. Kvôli prohibícii a svetovej vojne bola istý čas zakázaná, ale 
(našťastie) bola v roku 2007 opäť uvedená na trh.
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LIQUORI    0,04L

Baileys, Scotland 3,5
Limoncello, Italy 4
Jägermeister, Germany 4
Gran Marnier, France 6
A.H. Riise Liquorice Hot Shot, Americké Panenské ostrovy 6
Premiová vodka A.H. Riise Pharmacy Liquorice Hot Shot bola stvorená namiešaním 
pravého anglického sladkého drievka so špeciálnou odrodou sladkého drievka 
Salmiakki. Verte, že vás poriadne zohreje!
Už v roku 1838 bol Albert Henrich Riise oficiálne menovaný dánskou vládou, za 
exkluzívneho lekárnika ostrova Saint Thomas. Udelili mu monopólny status na 
produkovanie a distribúciu alkoholu v jeho lekárni. Niet ani divu. Jeho produkty boli 
nielenže vynikajúce, ale liečili mnoho chorôb, hlavne žalúdočné problémy.

RUM    0,04L

Zacapa Centenario 23YO 40%, Guatemala 10
Jedinečné dielo majstra blendera. Zrenie v dubových sudoch, vďaka ktorému naberá na 
intenzite chuti po ovocí a koreninách.

Diplomático Reserva Exclusiva 12YO 40%, Venezuela 10,5
Lahôdka pre milovníkov rumov. V chuti sladký s ovocnou štruktúrou. Zrenie v priemere 
12 a viac rokov v dube.

Havana Club Selección de Maestros 45%, Cuba 12
Vybrané rumy sa spoja v špeciálne vybraných dubových sudoch. Výsledkom je nádherný, 
komplexný rum, perfektný na popíjanie po večeri.

Pre viac unikátnych a svetov ých rumov obohatených o v ýklad nášho 
habanosomeliéra neváhajte a navštívte náš Chivas salónik v D.Steakhouse.
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VODKA & GIN     0,04L

Vodka NIKKA Coffey, Scotland 9,5
Vyrába sa takzvanou „Coffey“ destiláciou. Táto destilačná metóda pochádza zo Škótska. 
Nikka vodka sa vyrába zo zmesi kukurice a sladového jačmeňa. Filtruje sa cez brezové 
drevené uhlie, aby sa dosiahla požadovaná čistota a chuťový profil.

Belvedere vodka 40%, Poland 10
Belvedere je výrazom toho najlepšieho z tradície poľskej vodky. Výnimočná spôsobom 
výroby. Zrodená z Dankowského zlatej raže, prechádza tridsiatimi troma kontrolami kvality 
a štyrmi destiláciami, počtom dokonalým pre harmóniu čistoty a charakteru, ktorý si získa 
priazeň najnáročnejšieho znalca.

Grey goose vodka, France 10
Jedna z originálnych super-premium vodiek vyrobených vo Francúzsku a bezpochyby jedna 
z najkrémovejších vodiek, aké sme kedy ochutnali.

Tanquebar royal danish nav y gin, Denmark 9
Prémiový gin, ktorý sa vyrába v niekoľkých tisícoch fliaš naraz. Skutočnosť, že môžete 
ochutnať jemné rozdiely medzi jednotlivými šaržami, je súčasťou jeho šarmu a robí gin 
príjemne rozoznateľným.
Chuť je najprv intenzívna, sladkosť a teplo, neskôr jalovec a citrusové plody. Stopy 
muškátového oriešku, kardamónu a koriandra. Záver je proste umami.

Gin NIKKA Coffey, Japan 10,5
Nikka Coffey Gin je destilát zo zmesi jačmeňa a kukurice. Následne sa pridávajú rastliny 
rastúce v Japonsku – amanatsa, kabos, citrusové ovocie yuzu, či korenistá sansho paprika. 

Gin Monkey 47 41%, Germany 13
Borievkový destilát, zmes 47 bylín, korenín, kvetov a plodov brusníc.

Gin Monkey 47 Sloe 23%, Germany 13
Monkey 47 Sloe gin je ružový vďaka macerácii čiernych lesných trniek po dobu troch 
mesiacov.
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BEVANDA MISTA

0,24l Hugo 10
prosecco, bazový sirup, mäta / prosecco, eldelflower syrup, mint

0,24l Aperol Spritz (Veneziano) 10
Aperol, prosecco, soda / Aperol, prosecco, sparkling water

0,25l Moscow mule 14
vodka, zázvorové pivo, limetka / vodka, ginger beer, lime

0,16l Margarita 14
tequila, cointreau, limetka, agáve / tequila, cointreau, lime, agave

0,3l Mojito 14
rum, mäta, limetka, sóda, jablkový džús, Muscovado cukor/
ron, mint, lime, sparkling water, apple juice and Muscovado sugar

Všetky ceny sú v eur vrátane 20% DPH.
All prices in eur incl. VAT 20%. 


