
 

 
 

 

Drink, který Vám připomene pohodu a odpočinek, 
jako na dovolené v Itálii.  

A drink that will remind you of well-being and 
relaxation, like on a holiday in Italy.  

 

 

Kombinace suchého ginu a vermutu s olivou není 
potřeba ani představovat. 

The combination of dry gin and vermouth with olive 
doesn´t even need to be introduced.  

 

 

Jeden z nejznámějších drinku světa tak, jak ho ještě 
nikdo nezná. 

One of the most famous drinks in the world, as 
nobody knows it. 

 

 

Klasický světově proslulý cocktail osvěžený o 
grepový italský gin. 

A classic world-famous cocktail refreshed with 
grapefruit Italian gin. 

 

 

Lehká a ovocná smršť chutí, která vždy osvěží. 
A very light and fruity whirlwind of flavors will 

refresh at any time. 
 

 

Všechny chutě ze středomoří spojené v jednom 
drinku. 

All the tastes of the Mediterranean combined in one 
drink. 

 
Rádi Vám umícháme koktejl přesně podle Vašich představ. 

We will be happy to mix a cocktail on your request. 



 

 
 

 

Světově známá klasika z roku 1919, která nesmí 
chybět v žádném baru. 

A world-famous classic from 1919, which must not be 
missed at any bar.

 

Kombinace bergamotového likéru, prosecca, oliv a 
meduňky osvěží a naladí na večeři nebo další drink. 

The combination of bergamot liqueur, prosecco, 
olives and lemon balm will refresh and settle in the 

mood for dinner or another drink. 
 

 

Twist na Negroni Sbaliato doplněná o španělský 
jahodový gin bude krásným aperitivem před jídlem. 

The Twist on Negroni Sbagliato, complemented by Spanish 
strawberry gin, will be a beautiful aperitif before any meal. 

 

 

Klasický drink v kombinaci tequily, pomerančového 
likéru, limety a černé soli na okraji skleničky, který 
osvěží a přenese každého na slavné mexické pláně. 

A classic drink in a combination of tequila, orange 
liqueur, lime and black salt on the edge of the glass, 

which refreshes and transports everyone to the 
famous Mexican plains. 

 

 

Spojení zvyků různých krajin v jednom drinku. 
České pivo se španělským jamón serrano a 

americkým žitným bourbonem pro Vás bude 
nevšedním zážitkem. 

Blending the customs of different countries in one 
drink. Czech beer with Spanish jamón serrano and 

American rye bourbon will be an extraordinary 
experience for you. 

 
Rádi Vám umícháme koktejl přesně podle Vašich představ. 

We will be happy to mix a cocktail on your request. 


