NÁPOJOV Ý LÍSTEK

I ve velké dobe prijde cloveku vhod
malá hospudka...

ČEPOVANÉ PIVO
Radegast 12°............................................... 0,5 l......... 31 Kč
Radegast 12°............................................... 0,3 l......... 19 Kč
Pilsner Urquell........................................... 0,5 l......... 39 Kč
Pilsner Urquell........................................... 0,3 l......... 24 Kč
Kozel 11°....................................................... 0,5 l......... 30 Kč
Kozel 11°....................................................... 0,3 l......... 19 Kč
Kozel černý 10°.......................................... 0,5 l......... 30 Kč
Kozel černý 10°.......................................... 0,3 l......... 18 Kč
Řezané (Kozel černý+Radegast)........... 0,5 l......... 34 Kč
Řezané (Kozel černý+Radegast)........... 0,3 l......... 28 Kč
Speciál měsíce........................................... 0,4 l.................. *
Radegast nefiltrovaný 12°.................... 0,5 l... 34 Kč **
Radegast nefiltrovaný 12°.................... 0,3 l... 23 Kč **

LAHVOVÉ PIVO
Guinness 0,5 l (plech)................................ 0,5 l......... 69 Kč
Birell světlý, polotmavý,
zelený ječmen (sklo)................................ 0,5 l......... 30 Kč
Birell ochucený malina&limetka,
pomelo&grep (plech).............................. 0,5 l......... 30 Kč
Carlsberg 0,5 l (sklo)................................. 0,5 l.........39 Kč
Cider Kingswood....................................... 0,4 l......... 36 Kč
(Rosé, Apple Cider)

* dle aktuální nabídky.
** sezónní nabídka.

CHUŤOVKY K PIVU
Domácí škvarky s chlebem................................... 59 Kč
(sklenice není v ceně)
Domácí bůček s chlebem...................................... 69 Kč
Nakládaný hermelín s chlebem......................... 69 Kč
Nakládané rybí karbanátky................................. 39 Kč
(možno objednat i pikantní variantu)
Tvarůžky „WERK“ s chlebem................................ 69 Kč
(sklenice není v ceně)
Utopenec s chlebem................................................ 39 Kč
Nachos s dipem ......................................................... 39 Kč
Pikantní mix oříšky................................................... 25 Kč
Tyčinky sýrové, pikantní........................................ 19 Kč
Brambůrky solené, slaninové............................. 25 Kč
Chléb navíc......................................................................6 Kč
Dipp navíc.....................................................................10 Kč

ROZLÉVANÉ VÍNO ZE SOUDKU
Bílé, červené víno * ..................................0,2 l.........39 Kč
Bílé, červené víno * ..................................0,5 l.........95 Kč
Bílé, červené víno * ......................................1 l......195 Kč
ROZLÉVANÉ VÍNO
Veltlínské zelené........................................0,2 l.........29 Kč
Modrý Portugal..........................................0,2 l.........29 Kč
VÍNO Z HABÁNSKÝCH SKLEPŮ
.........................................................................0,75 l......169 Kč
Chardonnay
Sauvignon
Veltlínské zelené
Rosé*
Rulandské modré
ŠUMIVÁ VÍNA
Bohemia Sekt............................................ 0,75l......240 Kč

Svaření nápojů.................................................................. 6 Kč
* dle aktuální nabídky

VODKY
Russian Standart Original vodka (40 %)............49 Kč
Russian Standart Platinum vodka (40 %).........69 Kč
Zeljonaja vodka (40 %)...............................................69 Kč
Finlandia vodka (40 %)..............................................35 Kč
Finlandia cranberry (37,5 %)...................................35 Kč
Amundsen vodka (37,5 %).......................................35 Kč
Ketel One vodka (40 %).............................................59 Kč
Nautica vodka (40 %).................................................35 Kč
Pravda vodka (40 %)...................................................69 Kč
Beluga vodka (40 %)...................................................59 Kč
Belvedere vodka (40 %)............................................89 Kč

ceny za 0,04 l

SPECIÁLNÍ DESTILÁTY
Gusano Rojo Mezcal (38 %).................................... 69 Kč
Cabrito Blanco Tequila (38 %)................................74 Kč
Cabrito Reposado Tequila (38 %).........................74 Kč
Gin Tanqueray (43,1 %)............................................ 59 Kč
Gin Bombay Sapphire (40 %)..................................55 Kč
Wilder 1952 (35%) ...................................................... 59 Kč
Jagemeister (35%).......................................................49 Kč
Fernet Stock/Fernet Citrus (38 %)........................29 Kč
Becherovka (38 %).......................................................29 Kč
Tatranský čaj (62 %) ...................................................59 Kč
Tatranský čaj (52 %) ...................................................49 Kč
Tatranský čaj (42 %) ...................................................45 Kč
Borovička Slovácká (45 %).......................................32 Kč
Borovička Koniferum (37,5 % )..............................29 Kč
Starorežná (40 %).........................................................25 Kč
Pepermint liq. (20 %.) zámecké palírny Blatná......29 Kč
Griotte liq. (20 %).....zámecké palírny Blatná.........29 Kč
Bartida Čert (30 %)......................................................34 Kč

ceny za 0,04 l

OVOCNÉ DESTILÁTY
Slivovice Kosher (50 %)..............................................80 Kč
Slivovice Zubří (50 %).................................................59 Kč
Moravská švestka JELÍNEK (40 %)........................29 Kč
Slivovice bílá JELÍNEK (45 %)....................................49 Kč
Hruškovice Bartida (43 %).......................................59 Kč
Baron Hildbrandt ze zralých hrušek (40%).....79 Kč

ceny za 0,04 l

WHISKY
Aberlour 12let (40 %)..................................................89 Kč
Jack Daniels (40 %).......................................................59 Kč
Jack Daniels Honey, Fire (35 %)..............................59 Kč
Jameson (40 %)..............................................................59 Kč
Tullamore (40 %)..........................................................59 Kč
Tullamore Malt 10 let (40 %)...................................89 Kč
COGNAC
Hennessy V.S (40 %)....................................................89 Kč
Martel V.S (40 %)...........................................................89 Kč
Metaxa 5* (38 %)..........................................................45 Kč
BULLEIT Bourbon (35 %)...........................................69 Kč

ceny za 0,04 l

COFFEE WERK

Kávová smes
Tato kávová směs tvoří vyváženou, sametovou chuť
s plným tělem a vůní po oříšcích s příjemnou dochutí
mléčné čokolády. Směs byla pečlivě namíchána tak,
aby chutí odpovídala většině našich hostů. Úžasně
jemné a naprosto vynikající espresso z této kávové
směsi Arabiky (60 %) a Robusty (40 %) bude patřit
k vašim oblíbeným.
Dopřejte si příjemný relax s prémiovou Coffee Werk
z tradiční rodinné pražírny.
Zkuste ji také.
Tato káva je pražena v domácí pražírně
na zakázku v Itálii.

Káva je jazyk sám o sobe.
Jackie Chan

Sledujte nás na

KÁVA
Cappuccino...................................................................42 Kč
(původem italský kávový nápoj, který se skládá
z 1/3 espressa, 1/3 mléka a 1/3 mléčné pěny)
Coffee latte....................................................................46 Kč
(mléčná káva z prodlouženého espressa s našlehaným
mlékem a na povrchu mléčnou pěnou)
Bezkofeinové coffee.................................................34 Kč
Espresso.........................................................................34 Kč
(káva na vyžádání o objemu 30 ±5 ml)
Frappé.............................................................................39 Kč
(studená káva s hustou pěnou)
Nescafé...........................................................................35 Kč
Vídeňská káva .............................................................44 Kč
(velké espresso s vrstvou šlehačky)
Alžírská káva ................................................................49 Kč
(kombinace jemného vaječného koňaku a kávy
s pořádným kopcem pravé šlehačky)
Tatra smetana............................................................... 6 Kč
Šlehačka.........................................................................12 Kč
Koláček ke kávě navíc................................................9 Kč
Take way set....................................................................1 Kč

TEPLÉ NÁPOJE
Čaj Ahmad.................................................................... 29 Kč
klasické směsi plné chuti a síly (výběr dle nabídky)
Čaj z čerstvé máty nebo zázvoru........................ 34 Kč
Med...........................................................1 porce........... 6 Kč
Horké jablko................................................0,2 l........ 39 Kč
Horká hruška se zázvorem...................0,2 l........ 39 Kč
Kingswood Apple spiced........................0,4 l........ 42 Kč
Horká čokoláda ..........................................................39 Kč

NEALKO NÁPOJE
WERK limonády.......................................................... 34 Kč
(Citrónová, okurková, melounová – dle sezónní nabídky)
Kofola čepovaná....................................... 0,1 l...........7 Kč
Mattoni....................................................... 0,33 l........ 24 Kč
(neperlivá, jemně perlivá, perlivá)
Coca-cola, Coca-cola light................... 0,33 l........ 35 Kč
Granini (sklo).................................................0,2 l........ 35 Kč
(jahoda, pomeranč, jablko, multivitamín)
Juice rozlévaný............................................0,2 l........ 30 Kč
(jablko, hruška)
Karafa s mátou a citrónem...................... 1 l........ 39 Kč
Schweppes tonic..................................... 0,25 l........ 30 Kč
Schweppes tonic ginger...................... 0,25 l........ 30 Kč
Sprite............................................................ 0,33 l........ 35 Kč
Kamikaze Shift......................................... 0,35 l........ 59 Kč
(energetický nápoj)

MÍCHANÉ NAPOJE
WERK spritz..................................................0,3 l........ 89 Kč
(Aperol, proseco)
Cuba libre......................................................0,3 l........ 90 Kč
(Limetka, Cpt. Morgan white, coca-cola)
Mojito..............................................................0,3 l........ 90 Kč
(Máta, limetka, třtinový cukr, Cpt. Morgan white)
Mojito bez alkoholu.................................0,3 l........ 60 Kč
(Máta, limetka, třtinový cukr, jablkový juice)

ALERGENY NA VYŽÁDÁNÍ U OBSLUHY

RUMOV Ý LIST

Rum je spjat s celosvětovou historií více,
než si jistě myslíte.
Rum je nejčastěji z 80 % vyráběn z melasy cukrové
třtiny. Ze zbylých 20 % se vyrábějí rumy přímo z
fermentované šťávy cukrové třtiny. Guatemalský
výrobce rumů Botran a Zacapa využívá k výrobě
speciálně zkaramelizovanou
a zahuštěnou šťávu.
Rum si můžete vychutnat nejen nosem a ústy,
ale i očima. Podržte sklenku proti světlu
a nakloňte ji. Uvidíte jeho barvu od zlaté
až po temně hnědou, a když dáte sklenku
zpátky do svislé polohy, bude po jejích stěnách
rum stékat v oddělených pramíncích,
kterým se říká „nohy“.

Nepokousej utopit smutek v rumu,
umí plavat.
Francouzské přísloví

JAMAJKA
BLACKWELL RUM (40 %)..........................0,04 l..........79 Kč
Jemný a sladký začátek s chutí vanilky a karamelu je
následován chutí pečených marshmallow a přirozeným
kořeněným závěrem.
APPLETON ESTATE EXTRA 12 YO (43 %).....0,04 l......79 Kč
Rum destilovaný v tradičních kotlíkových destilačních přístrojích a následně namíchaný z rumů starších 12 let. Zlatá medaile z roku 2008 na International Spirits Challenge
Barva: zářivě bronzová Vůně: vlašských oříšků, muškátového oříšku, pomerančové kůry a vanilky Chuť: máslového
bonbónu, tmavého cukru. Hořko-sladké zakončení.
Cpt. MORGAN SPICED/WHITE/JAMAICA (37,5 %)..0,04 l...49 Kč
Captain Morgan Spiced Rum je zlatý exotickým kořením
ochucený rum pocházející z Portorika. Byl uveden na trh
jako jeden z prvních ochucených světlých rumů a dnes
patří k nejprodávanějším. Vyniká především podmanivou chutí vanilky a skořice. Captain Morgan se jmenuje
podle britského bukanýra kapitána Henryho Morgana,
který se koncem 17. století stal prvním jamajským guvernérem.
Cpt. MORGAN BLACK (40 %)....................0,04 l..........59 Kč
Captain Morgan Black Spiced Premium je jedinečný rum z řady
Kapitána Morgana. Je silnější než ostatní, dvakrát vypálený
a zraje ve zčernalých dubech. V Black Spiced rumu jsou různé
druhy koření přinášející exotického ducha z výprav Kapitána
Morgana, převládá však hřebíček, skořice a vanilka.

TRINIDAD A TOBAGO
ANGOSTURA 1919 (40 %)......................0,04 l.........89 Kč
Letopočet v názvu připomíná tragickou událost z roku
1932, kdy se při požáru lihovaru podařilo zachránit
pouze jeden jediný sud. Nesl označení 1919. Záměrem
„master blendera“ je docílit v této lahvi vlastnosti, které
měl destilát v zachráněném sudu. Karibský rum jantově-zlaté barvy s aroma pravé cukrové šťávy, karamelu
a vanilky. V chuti obohacený ještě o tón kakaa.
ANGOSTURA 1824 (40%).......................0,04 l......109 Kč
House of Angostura vyrábí rumy britského typu, jejichž
plná sušší chuť je oblíbená po celém světě. Historie značky započala již v roce 1824. Je to rum s bohatým aroma
sladké melasy, kakaa a karamelu s náznaky tropického
ovoce. V chuti se projevují stopy medu, čokolády, ovoce,
koření a bylin. Vyznačuje se velmi dlouhým závěrem, ve
kterém se snoubí tóny karamelu.
MADAGASKAR
DZAMA RUM VANILLA (43 %)................0,04 l..........79 Kč
Tříletý rum z pohádkového Madagaskaru, vyráběný
z melasy, což je vlastně třtinový med, zraje v dubových sudech po skotské whisky. Opravdu luxusní rum s čistou chutí
vanilky, která je dovedně pokryta banánovými listy, můžete
ucítit hřebíček, který je následován pepřovým aromatem
a doprovozen vanilkou a kůrou krystalizovaných pomerančů, s patrnými taniny. Lehká trpkost, v závěru, dodává
příjemnou vertikálnost nenarušenou žádnou těžkost.
DZAMA 1998 Rhum Vieux (45 %)......... 0,04 l....... 149 Kč
Je tmavý rum ročníku 1998 s obsahem alkoholu 45 %. V rumu
uschovaném v této láhvi, která je dovedně pokryta banánovými listy, můžete ucítit hřebíček, který je následován pepřovým
aromatem a doprovozen vanilkou a kůrou krystalizovaných
pomerančů, s patrnými taniny. Lehká trpkost, v závěru, dodává příjemnou vertikálnost nenarušenou žádnou těžkost.

PANAMA
ZAFRA RON MASTER RESERVE 21 Aňos (40 %)
...........................................................................0,04 l....... 189 Kč
A už jsme v Panamě! Měděný rum s luxusní vůní teplého
karamelu. Znalcům čokolády připomene „DULCE de
LECHE“ pověstnou máslově-mléčnou čokoládu obohacenou vanilkou.
RUM NATION 10 Y.O. PANAMA (40 %)
...........................................................................0,04 l.......119 Kč
Limitovaná edice panamského velmi kvalitního rumu
10 let starý.
EL COMANDANTE (40 %).........................0,04 l..........89 Kč
Chuť je vyvážená, kořeněná a příjemně nasládlá. Počáteční
tóny dubového dřeva jsou zásluhou mladších rumů v blendu,
ty starší se pak postaraly o hebce karamelový nádech s tóny
vanilky. Závěrečné tóny pepře a bukového dřeva si vychutnáte
příjemně dlouho.
BANDITA BLACK RUM (50 %)
.........................................................................0,04 l........ 79 Kč
Bandita Rum je vyráběný podle původní receptury
z 19. století, který je vylepšený použitím 3 – 5 let starých
karibských rumů. Svou vanilkovou chuť a aroma získal
díky maceraci pravých vanilkových lusků. Krásnou barvu má díky karamelu.
PERU
RON MILLONARIO RESERVA 15 Aňejo (40 %)
...........................................................................0,04 l....... 119 Kč
Tento peruánský polibek slunečních paprsků uschovaných ve výjimečně kvalitní třtině. Sladký buket a tělnatost uvolněná pomalou fermentací. Trpělivě zraje 15 let
v dubových sudech.

MILLONARIO 10 ANIVERSARIO RESERVA (40 %)
...........................................................................0,04 l.......109 Kč
Zakladatel značky Fabio Rossi tento rum navrhl jako svěží,
aromatickou, lehkou a přístupnou verzi plného nasládlého profilu, který je spojen s rumy Millonario. Přibližně dvě
třetiny blendu tvoří rumy, které zrály 6 let v prvně plněných sudech, ve kterých byl předtím uložen bourbon z destilerie Heaven Hill v Kentucky. Vysoký podíl rumů ze sudů
po bourbonu dodává lehký a svěží charakter, spolu s tóny
vanilky, banánu a bílého ovoce. Zbývající třetina blendu
zrála po dobu 10 let jako druhé plnění španělských sudů
po Oloroso sherry, které pochází z těch nejlepších vinařství oblasti Jerez. Spojením dvou druhů rumu odlišného
stáří, zrání a chutí vznikl lehký rum, jehož chuťový profil je
ale věrný rodině rumů Millonario. Zajímavostí je skleněná
zátka u láhve, kterou vyrobila česká Preciosa.
RUM NATION 8 Y.O. PERUANO (40 %)
.........................................................................0,04 l......... 99Kč
Rum Nation Peruano 8 yo se pyšní mezi rumy svou lehkostí. Má hlubokou oranžovou až téměř mahagonovou
barvu. Voní po exotickém ovoci a vanilce.
VENEZUELA
SANTA TERESA SOLERA 1796 RUM (40 %)
.........................................................................0,04 l......149 Kč
Rum z cukrové třtiny a zraje nejméně 15 let v dubových
sudech metodou solera. Tato metoda – kaskádování
procesu zrání přes 4 řady sudů – harmonicky sjednocuje různá stáří rumů a vytváří tak mimořádnou rovnováhu a jemnost. V aromatu Santa Teresy převládá
karamel, vanilka a kakao. Dodoporučujeme konzumovat zcela samotný a bez přísad.

SANTA TERESA GRAN RESERVA (40 %)
.........................................................................0,04 l........ 79 Kč
Gran Reserva zraje čtyři roky ve vybraných dubových
sudech. Chuť je velmi aromatická, kořeněná, karamelová s nádechem vanilky.
ROBLE VIEJO RON (40 %)
.........................................................................0,04 l.......119 Kč
Intenzivní jantarová barva,vůně je elegantní s širokou
paletkou vůní připomínající čokoládu a vanilkové tóny.
DIPLOMÁTICO RESERVA EXCLUSIVA NAKED RUM (40 %)
.........................................................................0,04 l.........99 Kč
A dostáváme se k vrcholnému blendu dvanáctiletých
rumů. Tento je tak zvláštně sladký s ovocnou chutí.
OSTROV ANGUILLA
PYRAT XO RESERVE RUM (40 %).........0,04 l........ 99 Kč
Pyrat je míchaný z velmi dobře vyzrálých rumů, starších 15 let s hutným a sladkým aroma. Každá láhev
je certifikována číslem a vlastnoručním podpisem
zodpovědným pracovníkem destilérky, který dozíral na
ruční plnění lahví. Chutná po vanilce, marcipánu, sladkém koření a vyzrálém ovoci, výrazné citrusové aroma.
BARBADOS
Rum Plantation 20 YO (40% )...............0,04 l......129 Kč
Chuť je jedinečná. Jemná, jak se na jeden z nejlepších
stařených rumů sluší, plná tropického ovoce s výraznější vanilkou, smetanou a tóny karamelu společně
s nádechem strouhaného kokosu. V chuti Plantation
20th Anniversary XO objevují i dřevité tóny. Závěr je
sladký, karamelový až medový.

R.L. SEALES 10 Y.O. RUM (43 %)..........0,04 l......119 Kč
Příjemný rum z Barbadosu, v průměru 10 let starý, zlatavé barvy a ořechové vůně se špetkou koření
a fíků. Rum má máslovou chuť s tóny vanilky a sušeného
ovoce. Dlouhotrvající zakončení s náznakem pražených mandlí, skořice a karamelky.
DOORLYS X.O. GOLD RUM (40 %)......0,04 l........ 99 Kč
Směs dlouho zrajících rumů (6-12let) z Barbadosu nabízí
dokonalost zvláštního způsobu míšení starých rumů různého stáří a dlouhého dozrávání ve španělských sudech
po Sherry Oloroso. Chuť jemná, vyvážená s dlouhým závěrem, pečené banány, rozinky, náznak vlašských ořechů.
GUATEMALA
BOTRAN SOLERA 18 RUM (40 %) ......0,04 l......119 Kč
Je vyráběn ze směsi ročníkových rumů o délce stáří
až 18 let. Bohatý na tropické ovoce, exotické koření,
sušené ořechy a dřevnatou chuť. Chuť s nádechem
karamelu a banánu. Pokud chcete skutečně poznat
guatemalské rumy, rodinu Ron Botran rumů byste
skutečně neměli vynechat.
RON ZACAPA CENTENERIO 23 Aňos (40 %)
.........................................................................0,04 l......139 Kč
Je vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o průměrném stáří 23 let, které jsou následně blendovány
po dobu minimálně jednoho roku. Tento rum je odborníky všeobecně považován za „Best on the World“.
RON ZACAPA X.O. RUM (40 %)............0,04 l......289 Kč
Ron Zacapa Centenario XO Solera obsahuje směs
rumů, které zrály od 6 do 25 let. Má bohaté karamelové aroma, podpořené praženými ořechy, marcipánem, pomerančovou slupkou, a vůní dubového
dřeva. Chuť je sladká, ovocná se stopami po hřebíčku,
skořici, vanilce a čokoládě umocněná dlouhým zráním
v sudech po koňaku.

FILIPÍNY
DON PAPA RUM (40 %)...........................0,04 l......119 Kč
Obrovské filipínské překvapení. Je zde díky vulkanické
půdě, která je přímo předurčena k pěstování té nejkvalitnější cukrové třtiny. Přepadne vás lehká ovocná vůně,
na patře lahodná hedvábná příchuť vanilky, medu
a kandovaného ovoce. Takto prý voní tamní domorodé
dívky.
MAURITIUS
BEACH HOUSE SPICED RUM (40 %)
.........................................................................0,04 l........ 89 Kč
Vyrábí se z nejlepší cukrové třtiny na Mauriciu. Ve vůni
dominuje červený pomeranč, med a tabák. Na druhý
nádech ucítíte náznak perníku a zázvoru. Chuť je jemná, delikátně sladká. Vůně cukrové třtiny je doplněná
o vůni květu, pomeranče a černého koření.
ARCANE 12 Y.O. EXTRA AROMA RUM (40 %)
.........................................................................0,04 l......129 Kč
Spíše, než pro rumového začátečníka, je vhodná pro
toho, kdo rumům rozumí a dokáže si vychutnat smyslné přechody mezi jednotlivými chuťovými tóny. Od
ovocných tónů, které jsou tak typické pro agricole
rumy, přes tóny vanilky, kokosu až ke sladkosti cukrové
třtiny a elegantních tónů dřeva.
TURQUOISE BAY Amber Rum (40 % )
.........................................................................0,04 l.........99 Kč
Rhum Turquoise Bay se vyrábí z melasy na ostrově
Mauricius. Jde o blend rumů různého stáří, jehož nejstarší složkou je osmiletý destilát. Voní po karamelu
a ovoci, nabízí ale také tóny dřeva. Na patře je sametový a lehký, s náznakem tropického ovoce a karamelu.
Zakončení má dlouhé a krémové.

GRENADA
SIX SAINTS RUM (41,7 %)
.........................................................................0,04 l......129 Kč
Rum je pojmenován dle šesti farností, do kterých je
území Grenady rozděleno. Je to lehký a přesto komplexní rum s aroma tropického ovoce, sušených višní
a kokosu. V chuti se projevují tóny karamelek, kořeněných hrušek a ananasu.
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
BRUGAL 1888 (40 %)
.........................................................................0,04 l.........99 Kč
Tmavější rum namíchaný z rumů, které zrají v dubových sudech okolo 7 let. Barva: světle zlatá Vůně: kokos, máslo, karamel Chuť: hladká a vyzrálá, pražený
kokos, tropické ovoce, karamel a náznak dubu.
BRITSKÁ GUYANA
RUM NATION solera No.14 DEMERARA (40 %)
.........................................................................0,04 l.......129Kč
Release 2016 je rum Intenzivní vúně a vyladěné chuti.
Vyznačuje se skvělou rovnováhou mezi sladkostí a kořeněnou chutí na straně jedné a ostrou povahou rumů
z britské Guyany.
ČESKÁ REPUBLIKA
Tuzemák BANDITA rum (37,5 %)
.........................................................................0,04 l........ 32 Kč
Původní tuzemský rum – oblíbená a tradiční klasika vylepšená přidáním rumu, karamelu a macerací pravé vanilky.
Použitím nejlepších dostupných surovin jsme dosáhli neobvyklé lahodnosti BARTIDA Tuzemáku, a tím se výrazně
odlišili od konkurence. První zmínky o tuzemáku máme
ze začátku 19. století, kdy na území bývalého rakouského
císařství z důvodu nedostatku pravéhorumuzačaly vznikat
produkty z domácích surovin nahrazjící původní ceceptru.
Smícháním obilného lihu s různými druhy koření, zejména
vanilkou, vznikl inländer-rum, český tuzemský rum.

