


PŘEDKRMY / STARTERS
 POK POK WINGS     85 Kč

Slano-sladká kuřecí křidélka (2 ks), podávaná se salátem z pálivé 
mrkve. 
Salty and sweet chicken wings (2 pcs), served with spicy carrot salad.

 KAI SATAY   125 Kč
Marinované kuřecí špízy “Satay“ (5 ks), podávané s delikátní domácí 
arašídovou omáčkou. 
Grilled chicken skewers “Satay“ (5 pcs), served with delicious 
homemade peanut sauce.

 KUNG CHOOP PAENG TOD   145 Kč
Smažené krevety Black Tiger v těstíčku (5 ks) se sladkou chili 
omáčkou. 
Deep fried Black Tiger prawns (5 pcs) with sweet chili sauce.

 PO PIA TOD     95 Kč 
Jarní závitky / Spring Rolls
Smažené zeleninové jarní závitky (2 ks) s thajskou sladkou chili 
omáčkou. 
Deep fried veggie spring rolls (2 pcs), served with Thai sweet chili 
sauce.

 NAEM SALMON RUM KHUAN   135 Kč
Čerstvé jarní zeleninové závitky s uzeným lososem (2 ks) podávané 
s čerstvou koprovou omáčkou. 
Fresh vegetable spring rolls with salmon (2 pcs) served with 
homemade dill sauce. 

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  115 Kč

 NAEM PED   135 Kč
Čerstvé  zeleninové jarní závitky s mangem a kachnou (2 ks), 
podávané s omáčkou hoisin. 
Fresh spring rolls with mango and duck (2 pcs), served with  
hoisin sauce.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  115 Kč

 LA LOT MU     95 Kč
Vepřový bůček s citrónovou trávou, zabalený v listech z betelového 
ořechu, podávaný s ančovičko-ananasovou omáčkou. 
Pork belly with lemongrass, wrapped in betel leaves and served with 
spicy anchovy-pineapple sauce.

 MU PING    105 Kč
Tradiční pouliční grilované vepřové špízy (4 ks). 
Traditional street BBQ pork skewers (4 pcs). 

POLÉVKY / SOUPS
 TOM KHA KAI     85 Kč

Pálivá polévka s kokosovým mlékem, hlívou ústřičnou, kuřecím 
masem a thaiskými bylinkami. 
Spicy soup with coconut milk, oyster mushroom , chicken meat  
and Thai herbs. 

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  75 Kč

 TOM YUM KAI     80 Kč
Thajská pálivá polévka s kuřecím masem, žampióny a thajskými 
bylinkami. 
Thai spicy soup with chicken meat, mushrooms and Thai herbs. 

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  70 Kč

 TOM KHA KUNG     95 Kč
Thajská polévka s kokosovým mlékem, krevetami Black Tiger (3 ks), 
hlívou ústřičnou a thajskými bylinkami. 
Thai soup with coconut milk, Black Tiger prawns (3 pcs), oyster 
mushroom and Thai herbs.

 TOM YUM KUNG     105 Kč
Thajská pálivá polévka s krevetami Black Tiger (3 ks), žampióny 
a thajskými bylinkami. 
Thai spicy soup with Black Tiger prawns (3 pcs), mushrooms and  
Thai herbs.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  95 Kč

 PHO GA – nepálivá polévka / not spicy 	145 Kč
Velká voňavá hanojská kuřecí polévka s rýžovými nudlemi, sójovými 
klíčky, bylinkami a limetkou. 
A big portion of traditional Hanoi chicken soup with rice noodles, 
soya sprouts, herbs and lime.

 BAMI PED   185 Kč
Legendární thajská velká polévka s vaječnými nudlemi, křupavou 
kachnou, sójovými klíčky, čerstvým koriandrem a jarní cibulkou. 
Legendary Thai soup made from thick stock, egg noodles, crispy 
duck, soya sprouts, fresh coriander and spring onion.

SPECIÁLNÍ SALÁT / SPECIAL SALAD
 YUM-YAI    270 Kč

Salát z čerstvých mořských plodů – celer, čerstvá mrkev, rajčata, kusy 
čerstvého lososa, sépie, krevety a další mořské plody.
Seafood salad with celery, carrots, tomatoes, fresh Salmon, Squid, 
Shrimps and other Seafood mix. 

Mu Ping Bami Ped



SALÁTY / SALADS
 SOM TAM KAI YAANG     195 Kč

Pálivý thajský papájový salát s grilovaným kuřetem.
Spicy thai papaya salad with grilled chicken.

 SOM TAM KUNG     180 Kč
Hanojský papájový salát s mrkvičkou, tuřínem, chili, mátou 
a grilovanými krevetami (3 ks) obalenými v koriandru.
Hanoi style papaya salad with carrots, turnip, chili, mint, and grilled 
shrimps (3 pcs) covered in coriander.

 LAB KAI     145 Kč
Pálivý kuřecí salát Isaan s čerstvým koriandrem, čerstvou mátou, 
cibulkou a limetkovou šťávou.
Spicy Isaan chicken salad with fresh coriander, fresh mint, onion and 
lime juice.

 LAB MU     145 Kč
Kořeněný vepřový salát Chiang Mai s koriandrem, vietnamskou 
mátou, jarní cibulkou a smaženou šalotkou.
Spiced Chiang Mai pork salad with coriander, Vietnamese mint, spring 
onion and fried shallot.

 YUM NEUA     185 Kč
Pálivý salát s grilovaným hovězím pupkem, rajčaty, řapíkatým 
celerem, okurkou, koriandrem a cibulí.
Spicy salad with grilled beef flank steak, tomatoes, cucumber, celery, 
onions and fresh coriander. 

 YAM WUN SEN     165 Kč
Salát s pálivými skleněnými nudlemi, mletým vepřovým masem, 
sušenými krevetami a zeleninou.
Spicy glass noodles salad with minced pork meat, dried shrimps 
and vegetables.

VELKÉ SALÁTY  
MAIN COURSE SALADS

 PRAWN MANGO SALAD     235 Kč
Thajský lehce pálivý salát s krevetami Black Tiger (8 ks), mangem, 
čerstvou mrkví, salátovou okurkou a jemným kokosovým dresinkem.
Slightly spicy Thai salad with Black Tiger prawns (8 pcs), mango, 
fresh carrot, cucumber and coconut sauce.

 LEMONGRASS GRILL SALAD  
Grilovaná kuřecí prsíčka nebo hovězí kousky v citrónové trávě 
s rýžovým vermicelli salátem a omáčkou nuoc cham.
Grilled chicken or beef in lemongrass with rice vermicelli salad,  
served with nuoc cham sauce.
S kuřecím masem / With chicken meat  185 Kč
S hovězím masem / With beef meat  195 Kč

KARI / CURRIES
Cena kari je uvedena včetně rýže. 
Each curry dish includes a portion of rice.

 KAENG PHED KAI   	 185 Kč
Pálivé červené kuřecí kari s kokosovým mlékem, fazolovými lusky, 
bambusem, mrkví a bazalkou. 
Spicy red chicken curry with coconut milk, green beans, bamboo 
shoots, carrot and basil.

KAENG KHIAO WHAN KAI     185 Kč
Pálivé zelené kuřecí kari s kokosovým mlékem, bambusem, lilkem, 
fazolovými lusky, hráškem a bazalkou.  
Spicy green chicken curry with coconut milk, green bean, bamboo 
shoots, eggplant, peas and basil.

KAENG PANAENG KUNG     265 Kč
Panaeng kari s krevetami Black Tiger (8 ks), dýní, kafírovým listem 
a thajskou bazalkou.  
Panaeng curry with Black Tiger prawns (8 pcs), squash, kaffir leaves 
and Thai basil.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  170 Kč

KAENG MATSAMAN KAI     190 Kč
Matsaman kari s kuřetem, sladkými bramborami, tamarindem, 
arašídy a cibulí.  
Matsaman curry with chicken, sweet potatoes, tamarind, peanuts  
and onion.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  170 Kč

KAENG KARI TALAY     210 Kč
Žluté kari s lososem, sépií, krevetami a loupanými brambory. 
Yellow curry with salmon, squid, shrimp and peeled potatoes.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  170 Kč

KARI NUDLE / CURRY NOODLES
KUAITIAW KEANG SAI KAI     175 Kč
Kuřecí kari nudle s tofu, nakládanou ředkví, sojovými klíčky, 
podávané s vejcem a arašídy. 
Curry noodles with chicken, tofu, pickled radish, soya beans, egg  
and peanuts.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  165 Kč

Prawn Mango Salad Lab Mu



NUDLE / NOODLES
 PHAD THAI KAI   175 Kč

Thajské rýžové nudle se zeleninou, kuřecím masem a arašídy.
Thai rice noodles with vegetables, chicken meat and peanuts.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  165 Kč

 PHAD THAI KUNG   245 Kč
Thajské rýžové nudle se zeleninou, krevetami Black Tiger (6 ks), 
arašídy a tofu. / Thai rice noodles with vegetables, Black Tiger prawns 
(6 pcs), peanuts and tofu.

 PHAD THAI MU SAAB   195 Kč
Thajské rýžové nudle s mletým vepřovým masem, křupavým tofu, 
sušenými krevetami a čínskou ředkví. / Thai rice noodles with ground 
pork meat, crispy tofu, dried shrimp and chinese radish.

 PHAD SEN KAI   175 Kč
Žluté nudle se zeleninou, černým pepřem a kuřecím masem. 
Yellow noodles with vegetables, black pepper and chicken.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  165 Kč

 PHAD SAM SEAN     195 Kč
Pálivé nudle tří chutí (rýžové, žluté, skleněné) s kuřecím masem, chili 
a sladkou bazalkou. / Spicy mix of three types of noodles (rice, yellow, 
glass) with chicken, chili and sweet basil.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  175 Kč

 PHAD SE-EW   175 Kč
Rýžové nudle s vepřovým masem, zeleninou, tmavou sojovou 
omáčkou a pepřem. / Rice noodles with pork, vegetables, dark soy 
sauce and black pepper.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  165 Kč

 PHAD WUN SEN 
Skleněné nudle se zeleninou. 
Glass noodles with vegetables.
S kuřecím masem / With chicken meat   175 Kč
S krevetami Black Tiger (6 ks) 
With Black Tiger prawns (6 pcs)   245 Kč

 PHAD KHI MAO   
Pálivé skleněné nudle se zeleninou, čerstvým chili a bazalkou. 
Spicy glass noodles, with vegetables, fresh chili and basil.
S kuřecím masem / With chicken meat   195 Kč
Se sépií / With squid   205 Kč

  KUNG O WUN SEN     245 Kč
Krevety se  skleněnými nudlemi  s kari kořením a celerem a sojóvými 
klíčky. / Black Tiger prawns with glass noodles, curry powder, celery 
and soya bean sprouts.

 PHAD SEN MI   195 Kč
Čínské rýžové nudle se zeleninou a hovězím masem. 
Chinese rice noodles with vegetables and beef.

 UDON     255 Kč
Japonské nudle Udon s krevetami Black Tiger (6 ks), řapíkatým 
celerem, čerstvým chili a zeleninou. / Japanese Udon noodles with 
Black Tiger prawns (6 pcs), celery, fresh chili and vegetables.

 PHAD PHO LAOS     205 Kč
Laoské rýžové nudle s hovězím masem, sojovými klíčky, koriandrem 
a domácí laoskou chili omáčkou. / Laotian rice noodles with beef, soya 
sprouts, coriander and homemade Laotian chili sauce.

 SINGAPUR NOODLES    195 Kč
Čínské nudle s vepřovým masem na voňavých houbách Shiitake 
s řapíkatým celerem a zeleninou. / Chinese noodles with pork meat, 
Shiitake mushrooms, celery and vegetables.

 MIE GORENG (Indonésie)   195 Kč
Žluté nudle s kuřecím masem, sójovou omáčkou ABC, zeleninou 
a smaženým vejcem. / Yellow noodles with chicken, ABC soy sauce 
and vegetables, topped with fried egg.

 SUKI HENG    
Thajské skleněné nudle s čínským zelím, klíčky, mrkvičkou, špenátem, 
celerem, tofu a vejcem, podávané s chili a sójovou pastou. 
Thai glass noodles, Chinese cabbage, sprouts, carrots, spinach, celery, 
tofu and eggs, served with chili and soy sauce.
S vepřovým masem / With pork meat   195 Kč
S krevetami (6 ks) / With shrimps (6 pcs)    245 Kč

 PANCIT (Filipíny)     185 Kč
Rýžové vermicelli s vepřovým masem, salámem chorizo, houbami 
a zeleninou. / Rice vermicelli with pork meat and chorizo sausage, 
mushrooms and vegetables.

 CHAP CHAE NEUA      205 Kč
Korejské nudle s hovězím, sezamovými semínky, Shiitake houbami, 
zeleninou a sušeným chili. / Korean noodles with beef, sesame seeds, 
Shiitake mushrooms, vegetables and dried chili.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  185 Kč

Phad Thai Kai Pancit



WOK SOTÉ / WOK SAUTÉ
Cena soté je uvedena včetně rýže.  
Each sauté dish includes a portion of rice.

 PHAD GRA PAO   
Pálivé soté s bambusem, fazolovými lusky, čerstvým chili a bazalkou.
Very spicy sauté with bamboo shoots, green beans, fresh chili and basil.
S vepřovým masem / With pork meat  195 Kč 
S hovězím masem / With beef meat  205 Kč
S krevetami Black Tiger (8 ks) /  
With Black Tiger Prawns (8 pcs) 275 Kč

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  175 Kč

KAI PHAD MED MA-MUANG     195 Kč
Kuřecí soté s kešu oříšky, paprikou, cibulí a čerstvým chili.
Chicken sauté with cashew nuts, pepper, onion and fresh chili.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  175 Kč

KAI THOD KRA-THIAM   195 Kč
Kuřecí soté na ústřicové omáčce s restovaným česnekem, zeleným 
pepřem a brokolicí. / Chicken sauté with oyster sauce, fried garlic, 
young peppercorn and broccoli.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  175 Kč

PHAD PHED MU PA     225 Kč
Soté z divočáka v omáčce z červené kari pasty a chili, podávané se 
zeleninou a kokosovým mlékem. / Sautéed wild board in red curry 
paste with chili, served with vegetables and coconut milk. 

KUNG PAD NAM PHRIK PAO     265 Kč
Restované krevety Black Tiger (8 ks) na chili pastě, s bazalkou, cibulí 
a jarní cibulkou. / Stir fried Black Tiger prawns (8 pcs) with chili 
paste, basil, onion and spring onions.

PHAD NEUA NAM MUN HOI   215 Kč
Restované hovězí maso v ústřicové omáčce s brokolicí a česnekem.
Stir fried beef with oyster sauce, broccoli and garlic.

MU PHAD PHRIK KING     195 Kč
Restované vepřové maso v červené kari pastě se zelenými fazolovými 
lusky a kafírovými listy. / Stir fried pork with red curry paste, green 
beans and kaffir leaves.
Dekadentní verze s křupavým vepřovým bůčkem /  
Decadent version with crispy pork belly  170 Kč

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  175 Kč

PHAD NEUA TAO JIAW DAM     205 Kč
Restované hovězí maso v omáčce z černých fazolí, podávané s mrkví 
a koriandrem. / Stir fried beef with black bean sauce, served with 
carrots and coriander.

PLA MEUK PHAD KHAMIN     190 Kč
Restovaná sépie s kurkumou, česnekem, chili a zeleninou. / Stir fried 
squid with turmeric, garlic, chili and vegetables. 

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  175 Kč

SMAŽENÁ RÝŽE  
STIR FRIED RICE

 KHAO PHAD KAI   170 Kč
Thajská restovaná jasmínová rýže s kuřecím masem, vejcem 
a zeleninou. / Stir fried Thai jasmine rice with chicken meat, egg  
and vegetables.

 Vegetariánská verze / Vegetarian version  160 Kč

 KHAO PHAD KAENG KHIAWAN MU    
                                                     	 170 Kč
Smažená rýže se zelenou kari pastou, vepřovým masem, zeleninou 
a sladkou bazalkou. / Fried rice with green curry paste, pork meat, 
vegetables and sweet basil.

 KHAO PHAD PET NAAM PHRIK PHAO   
                                                       210 Kč
Smažená rýže s kachnou, chili marmeládou, zeleninou a bazalkou. 
Fried rice with duck, chili jam, vegetables and basil.

KHAO PHAD KHAMIN TALAY    195 Kč
Smažená rýže s mořskými plody, kurkumou a zeleninou.
Fried rice with seafood, turmeric and vegetables.

RYBY / FISH
Cena ryb je uvedena včetně rýže.  
Each fish dish includes a portion of rice.

 PLA THAWT LAT PHRIK     350 Kč
Smažená pražma s chili a tamarindem. 
Deep fried sea bream with chili and tamarind.

 SALMON WITH COCONUT CARAMEL    225 Kč
Pečený lososový steak se zeleným čajem a kokosovým karamelem. 
Flash roasted salmon steak with green tea and coconut caramel.

 PLA NUENG MANAO      350 Kč
Mořský vlk na páře s limeto-česnekovou chili omáčkou. 
Steamed sea bass with lime-garlic chili sauce.

Phad Phed Mu Pa Pla Nueng Manao



SUŠI / SUSHI
 FUSION SUSHI ROLLS (12 ks / 12 pcs)

Battle Ship Roll    265 Kč
Sushi rolka plněná uzeným lososem, avokádem spojené smetanovým 
sýrem a oranžovým kaviárem. / Sushi roll filled with smoked salmon, 
avocado, cream cheese and massago.

Rainbow Roll    290 Kč
Sushi rolka plněná krabím masem, avokádem a okurkou, obalená 
v tuňáku s avokádem, přelité unagi omáčkou a pálivou majonézou. 
Sushi roll with crab sticks, avocado and cucumber, covered with tuna, 
avocado and unagi, served with dressing unagi and spicy mayo.

California Roll    260 Kč
Sushi rolka plněná krabí tyčinkou, japonskou majonézou, avokádem 
a okurkou, obalená  oranžovým kaviárem. / Sushi roll with crab 
sticks, Japanese mayo, Avocado and cucumber covered in massago.

California Sesame Roll    260 Kč
Sushi rolka s krabí tyčinkou, japonskou majonézou, avokádem 
a okurkou, obalená v sezamu. / Sushi roll with crab sticks, japanesse 
mayo, avocado and cucumber, covered in sesame seeds.

Spicy Tuna Roll     260 Kč
Sushi rolka s pálivým marinovaným tuňákem a okurkou, obalená 
v červeném kaviáru. / Sushi roll with marinated spicy tuna and 
cucumber, covered with tobiko.

Royal Tuna Roll   260 Kč
Sushi rolka s krémovým sýrem, avokádem a nakládanou ředkví 
Takuan, obalená v tuňáku s mangovou omáčkou. / Sushi roll with 
cream cheese, avocado and oshinko, covered in tuna and mango 
dressing.

 NIGIRI SETY / SETS (4 ks / 4 pcs)
Sake    140 Kč
Losos. / Salmon.
Tuna    140 Kč
Tuňák. / Tuna.
Ebi   140 Kč
Vařené tygří krevety. / Cooked shrimps.
Avocado       140 Kč
S avokádem. / Avocado.

 MIX SUSHI MAKI (12 ks / 12 pcs)
Kappa Maki, Sake Maki    180 Kč
Šest kousků vegetariánských rolek s okurkou a bílým sezamem 
nakombinované se šesti kousky rolek s lososem a wasabi. / Six pieces 
of vegetarian sushi rolls with cucumber and white sesame seeds 
mixed with six pieces of sushi rolls with salmon and wasabi.
Tuna Maki, Sake Maki     180 Kč
Šest kousků rolek s tuňákem a wasabi nakombinované se šesti 
kousky rolek s lososem a wasabi. / Six pieces of tuna-wasabi rolls 
mixed with 6 pieces of traditional rolls with salmon and wasabi.
Kappa Maki, Oshingko Maki       165 Kč
Šest kousků vegetariánských rolek  s okurkou a bílým sezamem 
nakombinované se  šesti kousky rolek s nakládanou žlutou řepou 
a bílým sezamem. / Six pieces of vegetarian sushi rolls with cucumber 
and white sesame seeds mixed with six pieces of rolls with yellow 
radish and white sesame seeds.
Avocado Maki, Unagi Maki  	  175 Kč
Šest kousků vegetariánských rolek s avokádem a bílým sezamem 
nakombinované se šesti kousky rolek s uzeným úhořem a bílým 
sezamem. / Six pieces of vegetarian sushi rolls with avocado and 
white sesame seeds mixed with six pieces of rolls with smoked eel 
and white sesame seeds.

PŘÍLOHY A PŘÍDAVKY 
SIDE DISHES AND EXTRA ADDS
Podáváme pouze k hlavnímu jídlu. / Served with main course only.

Lepivá rýže / Sticky rice  50 Kč
Jasmínová rýže / Jasmine rice  40 Kč
Rýžové nudle / Rice noodles  35 Kč
Tofu   20 Kč
Krabička na nudle / Noodle Box  10 Kč

OMÁČKY / SAUCES
Sladká chili omáčka / Sweet chili sauce  20 Kč
Domácí arašídová omáčka 
Homemade peanut sauce    25 Kč
Domácí laoská chili omáčka  
Homemade Laotian chili sauce  25 Kč
Čerstvé chili / Fresh chili    25 Kč
Hoisin omáčka / Hoisin sauce     25 Kč

DEZERTY / DESSERTS
 PANDAN CRÉME BRULÉE   85 Kč

 KAO NIAW KAO MUN 	 	85 Kč
Černo-bílý puding z lepivé rýže s rozinkami v Amarettu, vlašskými 
ořechy, sezamem a kokosovým mlékem. / Black & white pudding 
made from sticky rice with Amaretto raisins, walnuts, sesame and 
coconut cream.

 KLUAY THOD       65 Kč
Smažený banán s rumem a kurkumovým sirupem. / Fried banana 
with rum and turmeric syrup.

 CASSAVA AND TARO CAKE     80 Kč
Bezlepkový dort s kořenem manioku a taro, podávaný s kokosovým 
mlékem Pandan. / Gluten free cake with cassava and taro roots, 
served with Pandan coconut cream.

 CHILI/BERRY CHOCOLAT BROWNIE 	75 Kč
Čokoládové brownie s kousky chili a malinami. / Chocolate brownie 
with slices of chili and raspberries.

 MON TOON   80 Kč  
Domácí zmzlina z durianu s lepivou rýží. 
Homemade durian ice cream with sticky rice. 

California Roll



	 1.	 Obiloviny	obsahující	lepek	a	výrobky	z	nich
	 2.	 Korýši	a	výrobky	z	nich
	 3.	 Vejce	a	výrobky	z	nich
	 4.	 Ryby	a	výrobky	z	nich
	 5.	 Podzemnice	olejná	/arašídy/	a	výrobky	z	nich		
	 	 –	patří	mezi	potraviny	ohrožující	život
	 6.	 Sojóvé	boby	/soja/	a	výrobky	z	nich
	 7.	 Mléko	a	výrobky	z	něj	–	patří	mezi	potraviny		
	 	 ohrožující	život
	 8.	 Skořápkové	plody	a	výrobky	z	nich	–	jedná		
	 	 se	o	všechny	druhy	ořechů
	 9.	 Celer	a	výrobky	z	něj
	 10.	 Hořčice	a	výrobky	s	ní
	 11.	 Sezamová	semena	/sezam/	a	výrobky	z	nich
	 12.	 Oxid	siřičitý	a	siřičitany	–	v	koncentracích		
	 	 vyšších	než	10	mg,	ml/kg	nebo	10	g,	ml/l		
	 	 –	vyjádřeno	CO2

	 13.	 Vlčí	bob	/lupina/	a	výrobky	z	něj
	 14.	 Měkkýši	a	výrobky	z	nich

	Vegetariánská	verze	obsahuje	tofu.	/	Vegetarian	version	incudes	tofu.			 	Pikantní.	/	Slightly	spicy.			 	Středně	pálivé.	/	Medium	spicy.			 	Velmi	pálivé.	/	Extra	spicy.	

	 1.	 Cereals	containing	gluten	and	articles	of	gluten
	 2.	 Shellfish	and	shellfish	products	
	 3.	 Egg	and	egg	products
	 4.	 Fish	and	fish	products
	 5.	 Peanuts	and	peanuts	products	-	one	of	food	life		
	 	 threatening
	 6.	 Soybeans	and	soybeans	products	
	 7.	 Milk	and	milk	contained	products	-	one	of	food		
	 	 life	threatening
	 8.	 Nuts	and	nuts	contained	products	–	that’s	all		
	 	 kind	of	nuts
	 9.	 Celery	and	its	products
	 10.	 Mustard	and	its	products
	 11.	 Sesame	seeds/	sesame/	and	sesame		 	
	 	 contained	products
	 12.	 Sulful	dioxide	and	suplhites	–	in	concentration		
	 	 higher	then	10	mg,	ml/kg	or	10	g,	ml/l		 	
	 	 –	expressed	as	CO2

	 13.	 Lupine	and	its	products	
	 14.	 Clams	and	clams	contained	products

Seznam	potravinových	
alergenů

Substances	or	products	causing		
allergies	or	intolerances

NÁPOJE / BEVERAGES
 APERITIVY / APERITIVES

Campari   0,05	l	 60 Kč
Martini Bianco   0,10	l  60 Kč
Martini Dry   0,10	l  60 Kč
Royal Oporto Ruby   0,05	l	 60 Kč

 BÍLÉ VÍNO / WHITE VINE
Ryzlink rýnský   0,15	l  65 Kč    
  0,75	l	260 Kč
 Grand Vallon Viognier / Sauvignon 
   0,15	l  75 Kč    
  0,75	l	360 Kč

   RŮŽOVÉ VÍNO / ROSE VINE
Svatovavřinecké růžové    0,15	l  65 Kč    
  0,75	l	305 Kč

   ČERVENÉ VÍNO / RED VINE
Svatovavřinecké   0,15	l  65 Kč    
  0,75	l	260 Kč
Grand Vallon Syrah 
   0,15	l  75 Kč    
  0,75	l	360 Kč

 SEKT
Prosecco DOC   0,10	l  65 Kč    
  0,75	l	390 Kč

 TOČENÉ PIVO / DRAFT BEER 
Plzeňský Prazdroj ležák   0,50	l	 49 Kč
   0,30	l	 34 Kč
Velkopopovický Kozel tmavý      
  0,50	l	 49 Kč
  0,30	l	 34 Kč 

 PIVO / BEER 
Birell nealko   0,33	l	 30 Kč
Corona   0,33	l	 80 Kč
Heineken   0,33	l	 80 Kč
Singha (Thajské / Thai)   0,33	l	 80 Kč
Chang (Thajské / Thai)   0,33	l	 80 Kč

 VODKA
Vodka Stolichnaya  0,04	l  60 Kč
Vodka Absolut Blue  0,04	l  60 Kč

 WHISKEY & BOURBON 
Jameson   0,04	l  70 Kč
Tullamore Dew   0,04	l  70 Kč
Jim Beam   0,04	l  70 Kč
Jack Daniel’s    0,04	l  85 Kč
Chivas Regal   0,04	l 130 Kč

 RUM
Havana Club Aňejo  0,04	l  60 Kč
Havana Club Reserva  0,04	l  70 Kč
Captain Morgan Spiced  0,04	l  60 Kč
Rum Božkov  0,04	l  50 Kč
Zacapa 15 Años  0,04	l 120 Kč
Diplomatico  0,04	l 120 Kč

 COGNAC & BRANDY
Metaxa *****  0,04	l  65 Kč
Martell VS  0,04	l 145 Kč
Martell VSOP  0,04	l 195 Kč

 LIHOVINY / SPIRITS
Slivovice Žufánek  0,04	l  55 Kč
Hruškovice Žufánek  0,04	l  55 Kč
Beefeater Gin  0,04	l  60 Kč
Gin Bombay Sapphire  0,04	l  70 Kč
Tequila El Jimador Reposado     
  0,04	l  90 Kč
Tequila El Jimador Blanco     
  0,04	l  85 Kč
Calvados  0,04	l  60 Kč

 LIKÉRY / LIQUERS
Becherovka   0,04	l  50 Kč 
Fernet   0,04	l		 50 Kč 
Fernet citrus  0,04	l  50 Kč 
Baileys 	 0,04	l	 70 Kč 
Jägermeister  0,04	l  70 Kč 
Sambuca  0,04	l  60 Kč

 NEALKOHOLICKÉ / SOFT DRINKS
Coca-Cola  0,30	l  40 Kč
Coca-Cola Light/Zero  0,30	l   40 Kč
Kinley Tonic   0,25	l   40 Kč
Bitter Lemon   0,25	l		 40 Kč
Ginger Tonic   0,25	l   40 Kč
Sprite   0,30	l   40 Kč
Fanta   0,30	l   40 Kč
Mattoni Grand   0,33	l   40 Kč
Mattoni Grand   0,75	l   85 Kč
Aquila neperlivá / Still  0,33	l   40 Kč
   0,75	l	  85 Kč
Džus / Juice  0,20	l  30 Kč
Pomeranč,	jablko,	multivitamín.	
Orange,	apple,	multivitamin.

Mango Juice    plech	0,32	l		 60 Kč

Čerstvá limonáda / Fresh Lemonade 
	 0,30	l   65 Kč
Příchutě	dle	denní	nabídky.	
According	to	our	daily	offer.

Domácí ledové čaje / Homemade Iced Tea 
	 0,30	l   65 Kč
Příchutě	dle	denní	nabídky.	
According	to	our	daily	offer.

 KÁVA / COFFEE
Espresso    45 Kč
Espresso Lungo    45 Kč
Cappuccino     55 Kč
Café Latté     60 Kč
Espresso Machiato     55 Kč
Decaffé    50 Kč
Vídeňská káva / Viennese     60 Kč
Irská káva / Irish Coffee    125 Kč
Horká čokoláda      60 Kč

 ČAJ / TEA
Čaj / Tea     45 Kč 
Příchutě	dle	nabídky.	/	According	to	our	offer.   
Čerstvý mátový / Fresh mint    60 Kč
Čerstvý zázvorový / Fresh ginger   
    60 Kč

 MATCHA TEA
Silný	japonský	zelený	čaj.	/	Strong	Japanese	tea.

Matcha Tea     60 Kč 
Matcha Ice Tea     60 Kč
Matcha Ice Tea Sirup     65 Kč
Matcha Cappuccino     60 Kč
Matcha Latté     65 Kč
Baileys Matcha     95 Kč

Celé	menu	je	připravováno	bez	použití	Glutamanu	sodného.	/	The	whole	menu	is	prepared	without	using	Monosodium	Glutamate	(MSG).			Ceny	jsou	uvedeny	v	Kč.	/	Prices	in	CZK.
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VINNÝ LÍSTEK
WINE LIST



 BÍLÁ VÍNA 
 0,15 l  0,75 l

Ryzlink rýnský  55 Kč 260 Kč
Kabinetní víno, Davinus
Přivoňte si k čerstvým meruňkám a nektarinkám, chuť je expresivní a plná 
s nádechem ananasu a granátového jablka.

Grand Vallon Viognier / Sauvignon 75 Kč 360 Kč
Rhone, Charlles Brotte, Francie
Příjemné lehké, svěží, jemně aromatické suché víno jiskrnné barvy s vůní  
čerstvého žlutého ovoce, bílých broskví a bezu. V chuti je toto víno vyvážené,  
lehce ovocné ale přesto suché.

Veltlínské zelené  305 Kč
Moravské zemské víno, Davinus
Svěží vůně plná lučních květin s dotekem ananasu a limetky, šťavnatá a výrazně 
kořenitá chuť, v závěru s typickým bílým pepřem.

Rulandské bílé  320 Kč
Pozdní sběr, Davinus
Široké zastoupení tropického ovoce ve vůni je v chuti doplněno kandovaným 
mangem a vanilkou s bílou čokoládou.

Pinot Grigio DOC  540 Kč
Veneto, Borga, Itálie
Suché bílé víno světlé slámové barvy se zelenkavými záblesky. Jemné aroma  
lučních a bílých květů, jablek a citrusů. V chuti je to typické Pinot Grigio lehčího 
stylu s příjemnou svěžestí a lehkou kořenitostí.

Pálava  510 Kč
Pozdní sběr, polosuché, Davinus
Vůně melounu Gallia, exotického koření, liči, manga a čajové růže. Chuť 
kandovaného tropického ovoce, rozinek, medu, vanilky a karamelu v závěru.

Bourgogne Chardonnay Hautes Cotes de Beaune  890 Kč
Bourgogne, Domaine Rollin, Francie
Krásný představitel elegantních burgundských vín. Svěží aroma citrusových plodů 
je dokresleno lehkým nádechem vůně vanilky. Výraznější kyselina je vyvážena 
příjemnou ovocitostí a středně plným tělem s nasládlým harmonickým závěrem.

Riesling No. 1  890 Kč
Mosel, Steffen-Prüm, Německo
Suché víno s jemnou minerální strukturou a vůní žlutého ovoce, která je ideálně 
doplněna svěží kyselinkou a dlouhou dochutí na patře.

 RŮŽOVÁ VÍNA 
  0,75 l

Svatovavřinecké rosé  305 Kč
Kabinentní víno, polosladké, Davinus
Vůně čerstvě rozkrojeného melounu a čaje s jahodami a smetanou. Chuť je  
pikantní a ovocná s elegantní stopou nektarinky.

Cotes de Provence Rosé  620 Kč
Provence, Chateau Vingtinieres – Patrice Moreaux, Francie
Suché růžové víno světlé lososové barvy. Svěží a jemné aroma po citrusech, 
červeném rybízu a růžovém grapefruitu. Lehké tělo, svěží a dobře vyvážená 
kyselina, harmonický a nekomplikovaný závěr dodavá na výborné pitelnosti.

 ČERVENÁ VÍNA
 0,15 l  0,75 l

Svatovavřinecké  55 Kč 260 Kč
Kabinetní víno, Davinus
Plné, vyzrálé víno, jemně voní po švestkových povidlech s podtóny ostružin,  
které zaznívají i v dlouhé dochuti. Vyzrálejší tříslovina harmonicky ladí  
s obsahem kyselin.

Grand Vallon Syrah  75 Kč 360 Kč
Rhone, Charlles Brotte, Francie
Víno syté purpurové barvy. Ve vůni nacházíme především tmavé přezralé plody 
černého rybízu a ostružin. Na patře je hřejivé, středně plné a lehce kořeněné 
s ovocným avšak suchým závěrem.

Modrý portugal  320 Kč
Moravské zemské víno, Davinus
Ve vůni i chuti je velmi komplexní, dlouhé s pikantní plností v závěru. Vůně i chuť 
jsou plné červeného ovoce..

  0,75 l

Cabernet Sauvignon DOC  460 Kč
Veneto, Borga, Itálie
Červené víno lehčího jemně kořeněného stylu ve kterém je ovocnost podtržena 
jemným tříslem a kyselinou. Jedná se o universální, suché víno s tenčím závěrem.

L'Etoile de Villegeorge Haut Medoc  790 Kč
Bordeaux, Chateau de Villegeorge, Francie
Suché červené víno jiskrné rubínové barvy, intenzivní aroma vyzrálých švestek 
a cedrového dřeva. Pevná textura, hebké vyzrálé třísloviny, středně plné tělo 
a jemný, harmonický závěr.

Bourgogne Pinot Noir  890 Kč
Bourgogne, Terres de Velle, Francie
Původ hroznů ze 40 let staré vinice z vynikající polohou dává vzniknout krásnému 
a trochu složitějsímu Pinotu středně syté rubínové barvy. Vůni dominuje zralé 
červené bobulové ovoce, které přechází až do animalních tónů. V chuti je víno 
pevné, středně plné a ovocné s velmi vyváženým a harmonickým závěrem.

 ŠUMIVÁ VÍNA 0,10 l  0,75 l

Prosecco DOC 65 Kč 390 Kč
Prosecco, Barone, Itálie
Toto svěží a lehké šumivé víno je vyrobeno ze 100% hroznů Glera, Má ovocnou 
vůni a charakteristické jemné perlení.

Lunae Branco Frisante   560 Kč
Vinícola Salton, Brazílie
Polosuché bílé perlivé víno jiskrné slámové barvy s delikátním perlením. Aroma 
bílých květů, zeleného jablka, citronu a broskví. Svěží kyselina, nízký obsah 
alkoholu, jemná textura a harmonický středně dlouhý závěr.

Lunae Rose Frisante   560 Kč
Vinícola Salton, Brazílie 
Polosuché růžové perlivé víno s nízkým obsahem alkoholu. Vůně bílých květů, 
růží, třešní, jahod a malin postupně přechází do chutě po citrusech a červeném 
bobulovém ovoci. Skvělé letní víno.

Davinus
Na konci roku 2013 vstoupila na tuzemský trh s vínem mladá společnost DAVINUS. 
Jejím cílem je nabídnout širokému spektru zákazníků výjimečná moravská vína, 
která spoluvytváří a podílí se na výrobě zakladatel firmy Mirek Majer, dlouholetý 
obchodník s vínem a zkušený mezinárodní degustátor společně s enology 
špičkových vinařství na jižní Moravě.

1. Négociant v České republice dohlíží zodpovědně na celý technologický proces, 
finalizuje produkt a prodává výsledek pod svým vlastním jménem. Takto postupně 
vznikají originální kolekce vín, které budou mít náš rukopis a potěší vás při každé 
příležitosti. Kvalita vína je úzce spojená s kázní a kreativitou. Přesně tyto vlastnosti 
využíváme s moravskými vinaři při spoluvytváření našich produktových řad. Pojďte 
s námi číst vína DAVINUS…

Cosmopolitan Wines, s. r. o.
Frima Cosmopolitan Wines, s. r. o. je malá rodinná firma zabývající se importem 
vína již přes 10 let. Kromě dovozu vín výhradně malých rodinných a prestižních 
sklepů ze všech důležitých oblastí Evropy, naleznete v jejím portfoliu i obsáhlou 
nabídku vín od renomovaných producentů z Brazilie. Filozofií firmy Cosmopolitan 
Wines je nacházet a dovážet malé producenty, pro které je absolutní prioritou 
kvalita s co možná největším důrazem na přírodní postupy a tradice, nikoliv 
marketing a masovou produkci.  


