
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auru možno vnímať zrakom, sluchom, čuchom, chuťou i hmatom alebo citom. Na cit pôsobí 
takmer všeobecne, čo je dokázané tým, že každý v každom vzbudzuje dojmy. Vo fyzikálnom 
zmysle je aura vyžarujúca energia hmoty, ktorá väčšinou nemá dosť energie, aby sa stala 
vnímateľným žiarením, ale niekedy to tak skutočne je. Nech sa páči vstúpte k nám 
a presvedčíte sa sami. 
 
 
 
 
 
 
 

www.mlynskadolina.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľom reštaurácie-klub-kaviarne-čajovne-cukrárne AURA je poskytnúť návštevníkom 
najširší sortiment nápojov a pochutín v Bratislave, ako aj priestor pre priateľské stretnutia, 
firemné podujatia, promócie, krúžkovice, výstavy, koncerty, tanečné vystúpenia, projekcie, 
kurzy, besedy a rozvíjať tak kultúrny a spoločenský život v zdravom, príjemnom 
a estetickom prostredí. 

 
 
 
 

 
Hudobná reštaurácia-klub-kaviareň-čajovňa-cukráreň AURA, Staré Grunty 36, ŠD Ľ. Štúra, Mlynská dolina, Bratislava. 

Rezervácie (firemné akcie, promócie, oslavy, krúžkovice...) na telefónnom čísle 0948-201005 
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Reštaurácia-klub-kaviareň-čajovňa-cukráreň AURA 
AURA, Staré Grunty 36, ŠD Ľ. Štúra, Mlynská dolina, Bratislava je otvorená denne pondelok – nedeľa od 16:00 do 04:00 
(prázdniny od 18:00 do 02:00). Rezervácie na telefónnom čísle 0948-201005. Pri objednávke teplých jedál alebo špecialít ako 
pečené prasiatko a podobne, prosíme aspoň 2 týždne pre akciou. 

V priestoroch AURY sa nefajčí, dovolené sú iba voňavé vodné fajky. 
AURA má k dispozícii 150-200 miest. 4 salóniky sú rezervované pre min. 5 
osôb. O výnimku požiadajte personál. V koncertnej časti sa vyberá vstupné počas 
živého koncertu.  

Veľkoplošná videoprojekcia rozmerov 2x3m prevádzkovaná pri každom 
kultúrnom, spoločenskom alebo športovom televíznom prenose. Interiér AURY 
je navrhnutý v maurskom štýle podľa vzoru najväčšieho zachovalého komplexu 
maurskej architektúry Alhambra. V Aure sa zjavuje čarovná princezná 
Šeherezáda alebo krásna Širín z rozprávky Tisíce a jednej noci.  

Priestor AURY je snímaný bezpečnostnými kamerami. 
 
 
 

Catering AURA 
Ponúkame spríjemnenie Vašich firemných akcií, seminárov, výstav, konferencií priamo vo Vašej firme alebo na mieste konania 
spoločenského podujatia. Catering zahrňuje varenie a ochutnávka čajov ako aj ostatného sortimentu. Obsluha v orientálnom 
oblečení, pri vôni čajov, horiacich sviečok a tyčiniek v prostredí podobnom Aure je osviežením každej akcie, ktorá chce byť 
originálna a zároveň pôsobiť dôstojne a ukľudňujúco.  
 
 

Firemné akcie, spoločenské podujatia AURA 
Cieľom hudobnej reštaurácie-klubu-kaviarne-čajovne-cukrárne AURA je poskytnúť návštevníkom najširší sortiment nápojov 
a pochutín v Bratislave, ako aj priestor pre priateľské stretnutia, firemné podujatia, promócie, krúžkovice, výstavy, koncerty, 
tanečné vystúpenia, projekcie, kurzy, besedy a rozvíjať tak kultúrny a spoločenský život v zdravom, príjemnom a estetickom 
prostredí. Práve tieto prednosti dávajú Vašim podujatiam v uzavretej spoločnosti originálnu a jedinečnú atmosféru.  
 

Koncerty AURA 
Počas roka 2004-2010 sme organizovali až 400 live koncertov. Tieto bohaté skúsenosti sú podkladom pre ponuku našich 
umelcov pre Vaše podujatia. Hudobná produkcia je príjemných spestrením našich cateringových akcií.  
 
 

AURA kliká Zodpovedne.sk 
Podnik je zapojená do projektu na ochranu detí pred ohrozeniami internetu, mobilov a nových technológií. 
 
Konverzný kurz 1€ = 30,1260Sk 
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Káva 

Káva (7g)               €  . 

Espresso Originale          0,79  
Malé espresso silné, čierne a plné temperamentu, s jemnou krémovou penou. 

Espresso Originale grande         1,19  
Veľké espresso silné, čierne a plné temperamentu – s jemnou krémovou penou. (TIP: ochutnajte chladivo osviežujúcu 
kávu s čokoládovou zmrzlinou 

Espresso Originale grande so zmrzlinou       1,29  
Veľké espresso s jemnou krémovou penou a so zmrzlinou podľa vlastného výberu (30g=1 kopček). 

Viedenská káva           1,29  
Veľké espresso so šľahačkou. 

Cappuccino Italiano          1,19  
Veľké espresso originálne pripravené s našľahaným mliekom. 

Cappuccino Panna           1,29  
Veľké espresso originálne pripravené s našľahaným mliekom s čiapočkou šľahačky. 

Alžírska káva s vaječným likérom        1,29  
Veľké espresso so šľahačkou, vaječný likér 2cL. 

Caffe Latte            1,49  
Dvojité espresso (14g) s napeneným mliekom vo veľkej šálke. 

Grónska ľadová káva so zmrzlinou        1,59  
Veľké espresso so šľahačkou, čokoládová zmrzlina (60g=2 kopčeky). 

YOGI Espresso grande       ����   1,79  
Veľké espresso silné, čierne s exotickou chuťou YOGI korenia (kardamon, zázvor, škorica, klinček...). Prenikavá 
korenistá vôňa a chuť až s mierne euforizujúcimi účinkami, pripravené s našľahaným mliekom. 
 

Káva Macchiato (7g)              €  

Macchiato Latte (trojfarebné)     ����   1,49  
Ľahká mliečna pena, veľké espresso, horúce mlieko. 

Macchiato Choco (štvorfarebné)     ����   1,69  
Veľké espresso, ľahká mliečna pena, horúce mlieko, čokoládový toping 4cL. 

Macchiato Caramel (štvorfarebné)     ����   1,69  
Veľké espresso, ľahká mliečna pena, horúce mlieko, karamelový toping 4cL. 
. 
 

Mliečne nápoje a „mňamiky“ do kávy a čokolády           €   

Smotana do kávy       7,5g    0,19    
Mlieko, kakao       0,1L    0,29  
Šľahačka extra       5cL    0,39  
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Čokoláda 
 

Čokoládové nápoje              €   

Biela čokoláda       0,25L    1,29  
Hnedá čokoláda       0,25L    1,29  
Nugátová čokoláda      0,25L    1,29  
Mätová čokoláda       0,25L    1,29  
Banánová pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Biela pudingová čokoláda      0,15L    1,49  
Biela s orieškami pudingová čokoláda    0,15L    1,49  
Hnedá pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Horká pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Jahodová pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Mandľová pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Mätová pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Nugátová pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Oriešková pudingová čokoláda     0,15L    1,49  
Chilli pudingová čokoláda 
                                         0,15L    1,49  
Biela čokoláda so zmrzlinou     0,28L    1,59  
Hnedá čokoláda so zmrzlinou     0,28L    1,59  
 

Čokoládová biela ŠALVIA     0,3L ����   1,99  
Výnimočne liečivá šalvia vyluhovaná v bielej čokoladé. (TIP: Slaďte medom, zvýrazní sa chuť.) 

Čokoládový Rooibos BLOODORANGE    0,3L ����   2,29  
Osvedčený Rooibos BLOODORANGE vyluhovaný v horúcej hnedej čokoláde. Lahodná exotická chuť a vôňa. 

Cream passion caffe      0,15L    1,29 
Cream passion oriešok      0,15L    1,29 
Cream passion tiramisu      0,15L    1,29 
Cream passion vaječný likér     0,15L    1,29 
Teplé ovocné nápoje              €   

Horúci javor       0,3L    1,49  
Horúca hruška       0,3L    1,49  
Horúce jablko       0,3L    1,49  
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Víno 
Víno biele               €   

Kláštorné biele       0,1L    0,79  
 

Veltlínske zelené 
Biele suché akostné víno; jemné víno s ovocnou vôňou, žltozelenou farbou a kyselinkou, má lahodnú korenisto 
mandľovú chuť. 

Ryzlink vlašský 
Biele suché akostné víno, najrozšírenejšia odroda Slovenska (25% plochy), žltozelenkový farebný odtieň, jemná 
nevtieravá vôňa, svieža kyslastá chuť a v dochuti “korienok” mladej rastlinky.  

Rulandské biele 
Biele suché akostné víno; plné víno zelenožltej farby a kvetinovej vône pripomínajúcu kvitnúci kosatec.  

Chardonnay 
Biele elegantné víno slamovožltej farby s výraznou vôňou lieskových orechov a kávy. Ovocná stredne plná chuť je 
osviežená príjemnou kyselinkou. 

Tramín červený 
Biele aromatické, korenisté víno zlatožltej až jantárovej farby s dominujúcou vôňou ruží, fialiek a chryzantém Vínu sa 
zvykne hovoriť ,,áno“, pretože po jeho konzumácii ženy nezvyknú hovoriť mužom ,,nie“.  

Müller Thurgau 
Biele suché akostné víno. Víno jemnej žltozelenej farby, s pôsobivou ovocnou vôňou, aj preto má prívlastok "veselé 
víno". Pocítite najmä chuť zeleného manga a nelúpanej mandarínky s jemným muškátovým tónom.  

         0,1L    0,99  
         0,75L    7,49  

Pri objednávke celej flaše alkoholického nápoja zľava –10% 
 

Varené víno        pohár    +0,29  
Varené víno podľa vlastného výberu. 

Víno s jahodami       pohár    +0,29 
 Víno s jahodami sa podáva na udržanie chute vína. Vyskúšajte túto lahodnú a zaujímavú chuť. 

Víno s medom       pohár    +0,39  
Víno s medom sa podáva už tisíce rokov. Vyskúšajte túto lahodnú a zaujímavú chuť. 

Mega strik biely       2L    9,99 
 Biele víno podľa výberu L75, sprite 1,25L 

 

Víno červené               €   

Kláštorné červené       0,1L    0,89  

Sangria        0,1L ����   0,99  
Španielsky nápoj z vinnej révy. Podáva sa chladený s kúskami ovocia alebo teplé. 
 

Cabernet Sauvignon 
Červené suché akostné víno, vznešený buket a chuť po čiernych ríbezlí. 

Svätovavrinecké 
Červené suché akostné víno; príjemný buket, lahodná chuť po slivkách. 

Frankovka modrá 
Červené suché akostné víno, extraktívne víno, intenzívna červená farba, vôňa višní, čerešní a čokolády. 

         0,1L    0,99  
         0,75L    7,49  

Pri objednávke celej flaše alkoholického nápoja zľava –10% 
 

Varené víno        pohár    +0,29   
Varené víno podľa vlastného výberu 

Víno s jahodami       pohár    +0,29 
 Víno s jahodami sa podáva na udržanie chute vína. Vyskúšajte túto lahodnú a zaujímavú chuť 

Španielská mega sangria         4L    13,90  
Klaštorné červené 2L, Um turzemský 0,1L, pomaranče 2ks, broskyne 2ks, sóda 1L    

. 

. 
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Šumivé vína               €   

Hubert Club  
Polosladké šumivé víno. 

         0,1L    0,99  
         0,75L    7,97  
Hubert de Luxe 
         0,1L    1,19  
         0,75L    8,99 
Hubert s jahodami      pohár    +0,29 
  

Pri objednávke celej flaše alkoholického nápoja zľava –10% 
 
 

Medovina               €   
Prvé zapísané slovanské slovo “Medos” – med, je z roku 448. Člen byzantskej delegácie Priskos putujúci k vodcovi Hunov 
Attilovi bol počastovaný medovinou, keď prechádzal územím osídleným Slovanmi. Medovina sa vyrábala kvasením z 
medového roztoku zmiešaného s vodou (niekedy sa pridával aj chmeľ). Medovina sa podáva aj teplá. 

Medovina trnavská svetlá   13,5%  0,1L ����   0,99  
 

Vermút               €   
Špeciálne korenené vína. Pripravujú sa z najkvalitnejších vín južného typu, do ktorých sa pridáva cukor, jemný lieh alebo vínny 
destilát, ochucujúce látky, korenie. Pridáva sa klinčeky, mäta, fenikel, koriander, horec, palina, škorica. Ak sa korenie maceruje 
vo víne, ide o francúzsky spôsob prípravy, ak sa pripravuje z výluhu korenia a ten sa pridáva do vína, je to taliansky spôsob. 

Cinzano Bianco     15%  0,1L    1,59  
Garrone Cherry     17%  4cL    1,59  
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Liehoviny 
 

Likér                €   

Pepermintový likér    28%  4cL    0,89  
Vaječný likér     17%  4cL    0,89  
Amaretto likér     18%  4cL    0,89  
Citrónový likér     28%  4cL    0,89  
Jahodový likér     18%  4cL    0,89  
Cherry likér      16%  4cL    0,89  
Karpatská horká     25%  4cL    0,89  
Demänovka bylinný likér    35%  4cL    1,29  
Kahlúa      20%  4cL    1,29  
Tatranský čaj     52%  4cL    1,79  
Tatranský vietor     52%  4cL    1,79  
Fernet stock     40%  4cL    1,79  
Fernet stock citrus    30%  4cL    1,79  
Becherovka      38%  4cL    1,79  
Jägermeister     35%  4cL    1,89  
Cointreau      40%  4cL    1,99  
Malibu      21%  4cL    1,99  
Baileys      17%  4cL    1,99  
Zbojnícky čaj     72%  4cL    2.19 
Absinth      70%  4cL    2,29  
Amaretto likér Disarono    28%  4cL    2,29  
 
Brandy, Koňak (Cognac), Armagnac            €   
Ak pre Cognac alebo Armagnac platia prísne pravidlá pôvodu, brandy sa môže vyrábať kdekoľvek na svete. Vo všeobecnosti je 
to destilát z vína, môže sa však použiť aj iné suroviny, čerešne na cherry brandy, marhule na apricot brandy. Medzi najznámejšie 
patria francúzske brandy, veľmi dobré meno ma grécke brandy Metaxa, z našich je najlepšie Karpatské Brandy Špeciál. 

Karpatské brandy     40%  4cL    1,29  
Metaxa *****     38%  4cL    1,99  
Karpatské brandy špeciál   40%  4cL    2,29  
 
Whisky               €   
„Uisge Beatha“ – „živá voda“, keltský názov pre tento zlatohnedý destilát, ktorý sa časom zmenil na súčasný - whisky. Škótske 
planiny poskytovali a poskytujú dostatok kvalitného jačmeňa, ktorý je základnou surovinou pri výrobe. Po premene jačmeňa na 
slad a následnej destilácii príde na rad dozrievanie v dubových sudoch, pri ktorom sa z dreva uvoľňujú aromatické látky, 
dodávajúce charakteristickú chuť i farbu. 

Jim Beam      40%  4cL    1,99  
Four Roses      40%  4cL    1,99  
Ballantines      40%  4cL    1,99  
J. Walker      40%  4cL    1,99 
Jack Daniels     40%  4Cl    2,99  
Chivas Regal     40%  4cL    2,99  
Tullamore Dew     40%  4cL    2,99  
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Gin                €   
Tento v súčasnosti anglický destilát má svoje korene v Holandsku. V 17.storočí tam istý profesor medicíny skombinoval liečivé 
plody jalovca s liehom a výsledok Holanďanom zachutil. Výrobne nenáročný genever, tak sa pôvodne volal, sa rýchlo rozšíril 
po severnej Európe a do Albiónu sa dostal za vlády Viliama Oranžského. Angličanom zvyknutým na whisky a brandy zachutil, 
a tak sa rozhodli začať s jeho výrobou sami. Zdokonalili jeho výrobu, upravili zmes rastlinných aróm (používa sa jalovec, 
koriander, kasia, angelikový koreň, muškátový oriešok, aníz, rozmarín, rasca, kakaové bôby, pomarančová, citrónová, limetková 
kôra, šalvia a ďalšie koreniny) a zmenili meno na - gin. 

Nicolaaus      40%  4cL    0,99  
Bombay      40%  4cL    1,99  
Beefeater      40%  4cL    1,99  
Vodka                €   
Pôvod vodky je na severe a východe Európy, kde sa začalo v 14.storočí s destiláciou dostupných poľnohospodárskych 
produktov, zemiakov a obilia (pšenice, jačmeňa, žita). Od začiatočných dedinských tradícií smerujú snahy liehovarníkov k 
získaniu čo najčistejšej vodky. Trojnásobná destilácia - rektifikácia, a filtrácia cez drevené uhlie sú v súčasnosti bežné postupy. 
Tie najjemnejšie vodky sa filtrujú v množstve 100 litrov cez jeden filter, preto ten rozdiel v kvalite vodky rôznych výrobcov.  

Broskyňová      21%  4cL    0,89  
Citrónová      21%  4cL    0,89  
Puschkin Clear     37,5%  4cL    1,19  
Puschkin Black Sun     16,5%  4cL    1,19  
Puschkin Time Warp    17,5%  4cL    1,19  
Jemná      40%  4cL    1,19  
Finlandia      40%  4cl    1.79  
Absolut      40%  4cL    1,89  
Absolut Currant     40%  4cL    1.89  
 
Rum                €  
Alkohol pre každé ročné obdobie - obľúbený v ľadových longdrinkoch aj v horúcom grogu. Nápoj romantikov a dobrodruhov. 
Najmä však pirátov. Domovinou rumu je karibská oblasť, ostrovy Portoriko, Barbados, Kuba, Jamajka, Martinik. Vyrába sa od 
17.storočia z cukrovej trstiny alebo melasy - vedľajšieho produktu pri výrobe cukru z cukrovej trstiny. Niektorí výrobcovia ešte 
pridávajú aromatické prísady a koreniny, zloženie je prísne stráženým tajomstvom výrobcu. Po destilácii príde na rad 
dozrievanie, od dĺžky dozrievania záleží kvalita rumu. 

Tuzemský um     38%  4cL    0,99  
Bacardi Black (Bahamy)    37,5%  4cL    1,49  
Bacardi Blanca (Bahamy)    37,5%  4cL    1,49  
Cachaca (Brazília)     40%  4cL    1,49  
Havana (Blanco)     37,5%  4cL    1,89  
Havana (Especial)     40%  4cL    1,99 
Captian morgan spice    35%  4cL    1.99 
 
Tequila               €   
Mexický národný nápoj, s históriou siahajúcou až k Aztékom. Mnohí sa mylne domnievajú, že Tequila je destilát z kaktusov. 
Nie. Vyrába sa kvasením a destiláciou šťavy z modrého agáve, rastliny podobnej kaktusu. Názov dostal podľa mesta Tequila, 
centra produkcie rovnomenného nápoja a to zasa od pôvodných obyvateľov, indiánov kmeňa Tequili. Výroba prebieha 
nasledovne: rozdrvia sa jadrá dužiny agáve na kašovitú hmotu bohatú na bielkoviny. Táto šťava sa zmieša s už skvasenou 
šťavou, čím sa vyvolá rýchly kvasný proces. Nasleduje prvá a druhá destilácia, ktorej výsledkom je 50% číry destilát. Biela 
tequila je po destilácii pripravená na expedíciu, nepotrebuje dozrievať na rozdiel od Tequily Anejo, ktorá sa ukladá do dubových 
sudov na 2-4 roky, čím získa koňakovú farbu. 

Mexicana Olé Gold    38%  4cL    1,69  
Mexicana Olé Blanco    38%  4cL    1,69  
Olmeca Gold     38%  4cL    2,29  
Olmeca Blanco     38%  4cL    2,29  
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“Domáce“ pálenky              €   

Čerešňovica      40%  4cL    1,19  
Borovička      38%  4cL    1,19  
Slivovica      40%  4cL    1,19  
Hruškovica      35%  4cL    1,19 
Marhuľa Spišská      40%  4cL    1,49  
Borovička Spišská     40%  4cL    1,49  
Slivovica Spišská      40%  4cL    1,49  
Čerešňa Spišská      40%  4cL    1,49  
Čučoriedka Spišská     40%  4cL    1,49  

Malina Spišská      40%  4cL    1,49  
Hruška Spišská      50%  4cL    1,49  
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Pivo 
 

Pivo je akýkoľvek kvasený nápoj vyrobený zo sladového obilia a dochutený chmeľom. Je starý ako naša civilizácia. Je starší 
ako víno ba vraj starší ako chlieb. Jeho vek sa odhaduje na 10 tisíc rokov a dokázateľné sa varil už v  období okolo roku 4000 
pred n. l. Na konci minulého, ale aj na začiatku tohto storočia sa verilo, že kolískou piva bol Egypt. Potvrdzovali to všetky 
zachované nápisy na kamenných doskách, alebo napríklad texty z pyramíd v Sakkáre z konca 4. a zo začiatku 3. tisícročia pred 
n. l. Zoznamovali nás s výrobou a používaním piva vo všetkých epochách Horného aj Dolného Nílu. Až neskôr sa začali 
prekladať hlinené tabuľky, nájdené v starých mestách dávno zaniknutých civilizácií, najmä v povodí riek Eufratu a Tigrisu, 
ktoré zmenili pohľad na históriu piva. Nikto predtým s určitosťou nevedel, že Sumeri, Akkádi, Babylónčania a Asýrčania 
zhotovovali pivo z obilia. Ako dosvedčujú viacerí vedci, pre prvé správy o výrobe kvasených nápojov z obilia musíme ísť až do 
dávnej Mezopotámie. Najstarší pivovar na Slovensku sa nachádza vo Vyhniach a pochádza z roku 1473. 
 

Pivo nealkoholické, svetlé, tmavé            €   

Zlatý bažant nealkoholické   0°  0,5L    0,99  
Radegast birell nealkoholické   0°  0,5L    0,99  
Budvar      10°(3,8%) 0,5L    1,15  
Budvar      12°(4,8%) 0,5L    1,25  
Gambrinus      10°(4,0%) 0,5L    0,99 
Heineken      10°(5,0%) 0,5L    1,49  
Kelt       10°(4,2%) 0,5L    0,99  
Kozel       10°(3,8%) 0,5L    0,99  
Kozel       12°(4,8%) 0,5L    1,09  
Krušovice      12°(4,8%) 0,5L    1,25  
Pilsner Urquell     12°(4,2%) 0,5L    1,39  
Staroprameň     10°(3,5%) 0,5L    1,05  
Staroprameň     12°(4,5%) 0,5L    1,15  
Šariš       10°(3,8%) 0,5L    0,99  
Šariš       12°(4,8%) 0,5L    1,09  
Šariš tmavé      11°(3,8%) 0,5L    1,09  
Zlatý Bažant     10°(3,8%) 0,5L    1,09  
Zlatý Bažant     12°(4,6%) 0,5L    1,19  
Zlatý bažant tmavý    11°(4,0%) 0,5L    1,09 
Zlatý bažant radler         (2,2%) 0,5L    1,19  
Stella Artois          (5,2%) 0,33L    1,69  

Elegantný ležiak varený v Belgicku z najlepších surovín na základe skúseností získaných od roku 1366. Ležiak s 
charakteristickou chuťou, rezom a horkosťou, ktoré ho odlišujú od ostatných ležiakov na svetovom trhu. Pivo pre 
ozajstných znalcov. To je Stella Artois. 

Hoegaarden White         (4,9%) 0,33L    1,99  
Výnimočne osviežujúce pšeničné pivo, ktoré sa s prirodzene zakalenou, príjemne slamovo žltou farbou varí v rovnako 
volajúcej sa dedinke Hoegaarden v Belgicku už od roku 1455. Jeho sladká nakyslá a zároveň korenená chuť, tak 
odlišná od súčasných ležiakov, je stále obľúbená a rodí sa bez filtrácie, prirodzeným dokvasovaním v sudoch 
a fľašiach.  

Guinness         12°(5%) 0,33L    1,99  
Čierne pivo Guinness sa stalo írskym národným nápojom. Je zaujímavé, že na tradičnú horkú chuť tohto piva sa 
podpísali írske daňové zákony. Tie totiž zohľadňovali iba množstvo a kvalitu použitého sladu, nie silu piva. Majitelia 
pivovaru vyrábajúceho Guinness preto začali experimentovať s praženým jačmeňom. Ten dal tmavému pivu typickú 
praženú chuť, horkosť a suchosť, ktorá ho preslávila po celom svete 

Leffe Brown          (6,5%) 0,33L    2,29  
Povrchovo kvasené tmavé pivo s obsahom alkoholu 6,5%, alebo tmavý variant Leffe, ktorý je podstatne horkejší než 
Leffe Blond Svoju tmavohnedú farbu, pikantnú chuť a arómu karamelu získava hlavne vďaka  praženému sladu.. 
. 

Desperados         (5,9%) 0,33L    2,49  
Exkluzívny ležiak svetlý – pivo aromatizované Tequilou. 
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Corona      11°(4,1%) 0,33L    2,99  
Mexické pivo pochádzajúce z Mexico City roku 1925. Podáva sa s limetkou alebo citrónom. Pôvodne malo toto pivo 
hasiť smäd menej majetným vrstvám, neskoršie sa rozšírilo za hranice Mexika a stalo sa kultovým pitím amerických 
mladíkov, ktorí chceli vypadať rovnako drsne ako chudobní mexickí robotníci. Zvyk podávať Coronu s limetou má 
pôvod práve v USA, odkiaľ sa ale rozšíril aj do domovského Mexika. 
 
 

Pivo varené, špeciálne a originálne receptúry iba v AURE         €   
Vedci zistili, že chmeľový nápoj ohriaty na maximálne 40 stupňa Celzia zmierňuje nie len nachladnutie, ale má silný 
ukľudňujúci vplyv a prispieva ku zdravému a hlbokému spánku. Zásluhu na tom má obsah éterických olejov a horkých 
substancií, ktoré ešte na viac pôsobia antibakteriálne a efektívne bojujú s pôvodcami onemocnení. Po požití teplého piva človek 
pociťuje príjemnú únavu, telo začína vylučovať pot, s ktorým z organizmu rýchlejšie odchádzajú a jedovaté splodiny.  

Jahodové pivo       0,5L ����   +0,49  
Pivo podľa vlastného výberu s jahodovým sirupom 8cL, klinčekmi, koreninové extrakty, ovocie, špecialita severských 
krajín, podáva sa chladené aj teplé, obľúbené u dám. 

Jahodové pivo s mätou      0,5L ����   +0,59  

Malinové pivo       0,5L ����   +0,49  
Pivo podľa vlastného výberu s malinovým sirupom 8cL, klinčekmi, koreninové extrakty, ovocie, podáva sa chladené 
aj teplé. 

Malinové pivo s mätou      0,5L ����   +0,59  

Lesná zmes pivo       0,5L ����   +0,49  
Pivo podľa vlastného výberu so sirupom z lesných plodov 8cL, klinčekmi, koreninové extrakty, ovocie, podáva sa 
chladené aj teplé. 

Lesná zmes pivo s mätou     0,5L ����   +0,59  

Kokosová pivo       0,5L ����   +0,59  
Pivo podľa vlastného výberu s kokosovým sirupom 8cL, klinčekmi, koreninové extrakty, podáva sa chladené aj teplé. 

Čučoriedkové pivo       0,5L ����            +0,59  
Pivo podľa vlastného výberu s čučoriedkovým sirupom 8cL, klinčekmi, koreninové extrakty, ovocie, podáva sa 
chladené aj teplé. 

Kokosové pivo s mätou      0,5L ����   +0,69  
 
Sprite pivo        0,5L    +0,49  

Pivo podľa vlastného výberu s 0,1L Sprite. (TIP: Sprite sa pije väčšinou so svetlým pivom) 

Medové pivo        0,5L ����   +0,59  
Pivo podľa vlastného výberu s medom 45g, klinčekmi, koreninové extrakty. Špecialita severovýchodného Slovenska a 
Poľska “Grzaniec”, podáva sa aj teplé. 

Bazové pivo        0,5L ����   +0,59 
Pivo podľa vlastného výberu s bazovým sirupom 8cL, plátok citrónu, podáva sa chladené aj teplé. 

Zázvorové pivo       0,5L ����   +0,79 
Pivo podľa vlastného výberu so zázvorovým sirupom 8cL, plátok citrónu, podáva sa chladené aj teplé. 

  
 

 

Pivo belgické, limbacké, ovocné         €  

Franboise max     14,3°(3%) 0,25L      2,99 
Pivo je vyrábané rodinným pivovarom Bockor v belgickom meste Bellegem, Po 18 mesiacoch fermentácie v sudoch sa 
toto pivo zmiešava s mladým lambickým pivom a pridávajú sa doň čerstvé maliny a malinová šťava.  

Kriek max      14,2°(3,2%) 0,25L      2,99 
Pivo je vyrábané rodinným pivovarom Bockor v belgickom meste Bellegem. Vzniklo kombináciou spodného a 
spontánneho kvasenia. Ideálna kombinácia čerešní, prírodných štiav a esencií na jednej strane a poctivého piva na 
strane druhej, dodáva tomuto pivu nielen jeho vynikajúcu chuť, ale takisto veľmi príjemnú vôňu, jasnú, tmavočervenú 
farbu a výrazný ovocný charakter.       
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Pivo anglické, nemecké, ukrajinské a švedské       €  
Wenstons cíder      (4,5%)    0,33L   2,19 

Pivo s klasickým pôvodom od tradičného výrobcu cideru. Anglická firma Westons má v jeho výrobe už vyše 130 
ročnú tradíciu. Bohatá jantárová farba s vôňou zrelých jabĺk a polosuchým zakončením. Dozrieval v starých dubových 
sudoch, aby sa z neho stal kvalitný cider s osviežujúcou chuťou šťavnatých jabĺk. Vysoko perlivý pre maximálne 
uhasenie smädu, lahodne osvieži podávaný s ľadom. 

Weihenstephaner       12,7°(5,4%)    0,5L   2,39 
 Kvasinkové pšeničné biele pivo z najstaršieho pivovaru na svete, v ktorom sa bavorské pivo varí už od roku 1040. 
Vlajková loď medzi pšeničnými pivami uznávaná pivnými odborníkmi. Pivo zlatisto-oranžovej farby s prirodzeným 
dymovým nádychom a nádherne bohatou kvasinkovou chuťou.Vo vôni môžete cítiť banány, klinčeky, vanilku a med. 
Krémová svieža chuť s karamelovo-čokoládovým zakončením a mandľovými dozvukmi. 

Weihenstephaner dunkel     12,7°(5,3%)    0,5L   2,39 
 Kvasinkové pšeničné tmavé pivo z najstaršieho pivovaru na svete. Jemné sladové pivo s plným telom a príjemným 
kvasinkovým zakončením. Jeho silnou stránkou je výborne vyvážená chuť , pripomínajúca hnedý cukor, klinčeky, 
karamel a korenie v spojení s nevtieravou chuťou chmeľu.Ak ste doteraz od tmavého piva neočakávali osvieženie, 
pripravte sa na zmenu. Je viac než ideálnym spoločníkom k výdatným jedlám. 

Lvivské porter       20° (8%)     0,5L    1,79     
Pivá Porter boli pôvodne varené pred 300 rokmi v Anglicku. Odtiaľ sa dostali do Európy a aj do Pobaltia. Tam nabrali 
novú identitu. V krajinách bývalého Soviteskeho zväzu sú veľmi oblúbené.Je to tmavý špeciál druhu Balitcký Porter s 
20 stupňami plato. Obsahuje teda dvojnásobok alkoholu oproti klasickej desine - 8%. Vyznačuje sa plnou chuťou a 
vyššou hustotou. Je to pivo pre pravých gurmánov. Je horkejšie a menej sladké ako u nás bežné tmavé pivá. Farba je 
tmavá s červeno jantárovým odleskom. Penu krémová. V dochuti môžeme rozoznať kávu, karamel, čokoládu. 

Rekordeling cider jahoda-limetka       (4,5%) 0,33L    2,49 
Rekordeling cider hruška        (4,5%) 0,33L    2,49 

Rekorderlig je jablečno-hruškový cider s príchuťou jahôd a limetky. Pochádza zo Švédska, kde má tento nápoj veľku 
tradíciu a teší sa veľkej obľube. Cider Rekorderlig patrí medzi sladší druhy ciderou, které príjemné osvieží. 
Doporučujeme podávat poriádne vychladené, alebo s ľadom. 
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Miešané nápoje 

 

Alkoholické podľa vášho znamenia            €   

BARAN - Hlavou proti múru 
Vodka jemná 4cL, Cherry likér 2cL, tonic 0,1L, citrón, ľad 

BÝK – Skrotenie býčej sily 
Campari bitter 4cL,pomarančový džús 4cL, tonic 0,1L, pomarančová kôra, ľad 

BLÍŽENCI – Spriaznenosť dvoch duší 
Garrone cherry 2cL, Vermut Bianco 4cL, Vodka jemná 2cL,  
tonic 0,1L, ľad 

RAK – Nežnosť hlbokého objatia 
Curacao blue 4cL, Gin spišský 2cL, ananásový džús 0,1L, ľad  

LEV – Radosť v srdci odvahy 
Malinovica 4cL, Sprite 0,1L, sirup granátové jablko 2cL, ľad 

PANNA – Zlato dozretého klasu 
Vodka jemná 4cL, Vaječný likér 2cL, citrónová šťava 2cL, pomarančový džús 6cL, ľad  

VÁHY – Harmónia krásy 
Jahodový likér 4cL, Slivovica 2cL, Rum 2cL, pomarančový džús 2cL, citrónová šťava, jahoda, ľad  

ŠKORPIÓN – Elixír ohnivej vášne  
Bacardi rum 4cL, Malinový sirup 2cL, citrónová šťava 2cL, sóda 0,1L, citrón, ľad  

STRELEC – Šíp letiaci do diaľav 
Whisky 4cL, Amareto 2cL, pomarančový džús 0,1L, čerešňa, ľad  

KOZOROŽEC – 100 ročný putovník  
Rum 4cL, Bacardy Blanca biely 2cL, sirup granátové jablko 2cL, pomarančov džús 0,1L, ľad 

VODNÁR – Vodopád očisty  
Curacao blue 4cL, Fernet citrus 4cL, Vinea 0,1L, citrónová šťava, ľad  

RYBY – Počiatok konca, koniec počiatku  
Curacao blue 4cL, Bacardy Blanca rum biely 2cl, ananásový džús 4cl, ľad 

Cena každého nápoja jednotná         3,59  
 

Alkoholické svetoznáme receptúry            €  

Sex on the Beach Vodka jemná 4cL, Vodka broskyňová 4cL, pomarančový džús  0,1L, sirup granátové jablko 
2cL, ľad 

Piňa Colada Bacardi Blanca biely rum 4cL, Malibu 4cL, ananásový džús 0,1L, mlieko 5cL, ľad 

Tequila Sunrise Olmeca Gold 4cL, pomarančový džús 0,1L, sirup granát. jablko 2cL, citrón. šťava, ľad 

Caipirinha Cachaca rum 4cL, hnedý trstinový cukor, limetka 1/2, limet. nektár 2cL, drvený ľad 

Cuba libre Bacardi Blanca rum biely 4cL, Coca cola 0,2L,citrón, ľad 

Mojito Bacardi Blanca rum biely 4cL, čerstvá mäta 5g, hnedý trstinový cukor 5g, limetka ½, perlivá 
voda 5cL, drvený ľad 

Orange Mojito Bacardi Blanca rum biely 4cL, Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 
10g,, limetka ½, pomaranč ¼, perlivá voda 5cL, drvený ľad 

Strawberry Mojito Bacardi Blanca rum biely 4cL, Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 
10g, limetka ½, jahody 4ks, jahodová šťava 4cL, perlivá voda 5cL, drvený ľad 

Blueberry Mojito Bacardi Blanca rum biely 4cL, Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 
10g, limetka ½, čučoriedky 20ks, perlivá voda 5cL, drvený ľad 

Raspberry Mojito Bacardi Blanca rum biely 4cL, Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 
10g, limetka ½, maliny 10ks, perlivá voda 5cL, drvený ľad 

Cena každého nápoja jednotná         3,79 
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Alkoholické špeciálne             €  

Francúzsky bozk       0,15L    1,29  
Šumivé víno Hubert 0,1L, jahodový sirup 2cL, jahody  

Gin tonic        0,3L    1,99  
Gin 4cL, Kinley tonic 0,25L, citron, ľad 

Bavorák         0,3L    2,29  
Fernet stock 4cL, Kinley tonic 0,25L, citron, ľad 

B-Ocean        0,25L    2,29  
Becherovka 2cL, Blua Curacao 2cL, vinea 0,15L, ľad 

Chevrolet        0,3L    2,29  
Fernet stock citrus 4cL, Kinley tonic 0,25L, citron, ľad 

Beton         0,3L    2,29  
Becherovka 4cL, Kinley tonic 0,25L, plátok citrónu, ľad  

Daiquri        0,1L    2,29 
Havana blanca 6cL, limentkova šťava 2cL, cukrový sirup 1 cL, ľad  

Grizzly bear       0,3L    3,29  
Jägermaister 4cL, Amaretto 2cL, Kahlua 2cL, mlieko 0,1L, ľad 

Death kiss        0,2L    3,29  
Absinth 2cL, Curacao Blue 3cL, Metaxa 5* 3cL, Citronový likér 2cL, ľad 

Sex         0,3L    3,29  
Curacao Blue 2cL, Vodka 4cL, kokosový sirup 2cL, banánový džús 5cL, pomarančový džús 0,1L, ľad 

Ice fernet grog       0,2L    3,29 
Fernet citrus 4cL, multivitamín džús 0,14L, granadine sirup 2cL, ľad 

Pacific        0,2L    3,99  
Malibu 2cL, Broskyňový likér 2cL, Curacao Blue 2cL, ananásový džús 0,1L, kokosový sirup 2cL, ľad 

Ice bacardi grog       0,3L    3,99 
Bacardi blanca 2cL, Bacardi black 2cL, citronová šťava 2Cl, nestea lemon 0,15L, citrón, ľad 

 
 

Nealkoholické               €   

Samadhy        0,25L    1,59  
(jahodový džús 0,2L, jahodový sirup, jahoda, šľahačka) 

Malayan Cocktail       0,25L    1,59  
(grepový džús 0,1L, ananásový džús 0,1L, blue curacao sirup, citrónová šťava) 

Coconut Dream       0,25L    1,59  
(pomarančový džús 0,1L, ananásový džús 0,1L, kokosový sirup, šľahačka) 

Millenium        0,25L    1,59  
(ríbezľový džús 0,1L, broskyňový džús 0,1L, granadine sirup, sóda) 

Mojito Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 10g, perlivá voda 0,1L, 
limetky ½, , drvený ľad 

Orange Mojito Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 10g, perlivá voda 0,1L, 
limetka ½, pomaranč ¼, drvený ľad 

Strawberry Mojito Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 10g, perlivá voda 0,1L, 
limetka ½, jahody 4ks, jahodová šťava 4cL, drvený ľad 

Blueberry Mojito Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 10g, perlivá voda 0,1L, 
limetka ½, čučoriedky 20ks, drvený ľad 

Raspberry Mojito Limetkový nektár 4cL, čerstvá mäta 10g, hnedý trstinový cukor 10g, perlivá voda 0,1L, 
limetka ½, maliny 10ks, drvený ľad 

Cena každého nápoja jednotná         3,59    
 
Čajové nealkoholické              €  

Ming (dvojfarebný) 
čaj Rooibos BLOODORANGE 0,2L, džús pomarančový 0,2L, citrón, farebný čajový ľad 

Kuo (dvojfarebný) 
čaj BABKINA ZÁHRADA 0,2L, džús broskyňový 0,2L, citrón, farebný čajový ľad 

Cena každého nápoja jednotná         2,59    
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Alkoholické shooter              €   
Blow job        6cL    2,39  
 Kahlua 2cL, Finlandia vodka 2cL, Baileys 2cL, šľahačka. 

B 52         6cL    2,69  
Kahlúa 2cL, Baileys 2cL, Absinth 2cL. 

B 53         6cL    2,69 
Tequila 2cL, Baileys 2cL, Absinth 2cL. 

 
           

Alkoholické mega drinky          € 

Havana Club Jug       1,5L    9,90  
Havana Club aňejo Blanco 0,2L, Coca cola 1L, limetka, ľad. 

Vodka Puschkin Jug      1,5L    9,90  
Puschkin vodka 0,2L, Pomarančový džús 1L, pomaranč, ľad. 

Ballantines whisky Jug      1,5L    11,90  
Ballantines whisky 0,2L, Coca cola 1L, limetka, ľad. 

Hruška spiš drink          5L    19,90 
 Hruška spiš originál L7, Hruškový džús 1,5L, sóda, kúsky hrušky, ľad. 

Puschkin drink          5L    21,90  
Puschkin clear 37,5% L7, Kinley tonic 1,5L, Red bull 1L, citrón, mäta, ľad. 

Fernet citrus drink         5L    22,90  
Fernet citrus L7, Kinley tonic 2,5L(Sprite), limetka, sóda, ľad. 

Havana drink          5L    23,90  
Havana Club aňejo Blanco L7, Coca cola 2,5L, limetka, sóda, ľad. 

 

Čajové pleso          5L    24,90  
Tatranský čaj 52% L75, Kinley tonic 1,5L, Nestea green 1L, citón, mäta, ľad 

Ľadové pleso          5L    24,90  
Tatranský vietor 52% L75, Kinley tonic 1,5L, Nestea broskyňa 1L, citrón, mäta, ľad 

Hlboké pleso          5L    29,90  
Zbojnícky čaj 72% L75, Kinley tonic 1,5L, Nestea citrón 1L, citrón, mäta, ľad 
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Čaje teplé a pravé ľadové (vlažné) čaje 
 
Pre zjednodušený výber čajov a nápojov ponúkame nasledovné piktogramy: 

����= povzbudzujúci účinok (na učenie, prácu, sex...) 

����= utlmujúci ú činok (relax, spánok...) 

����= výborná chuť (mňami, na zbalenie babenky...) 

����= veľmi zdravé (prevencia, vyženie chorobu...) 
 

Vážené sypané čaje 
Príprava čajov trvá aj niekoľko minút v závislosti od druhu čaju a receptúry. V prípade zložitejších receptúr uvádzame aj 
orientačnú dobu prípravy. 
História čaju sa píše už takmer 5000 rokov. Na pôvod čaju sa viaže viacero legiend. Asi najznámejšou z nich je legenda o 
čínskom cisárovi menom Shen Nung. Bolo to vroku 2737 pr.n.l. Shen Nung chcel prevariť vodu, aby bola pitná, keď mu do nej 
z neba padlo niekoľko čajových listov. Cisára zaujala zvláštna vôňa. Ochutnal a zistil, že vznikol veľmi príjemný osviežujúci 
nápoj. Iné prameňe uvádzajú, že bol čaj do Číny dovezený mníchom Gan Lu z Indie. Mnoho Čínskych čajových zvykov 
pochádza z dynastie Chou (222 pr.n.l.), ktorí poznali čaj pod názvom tchu. Z tohto výrazu vzniklo neskôr slovo tche ktoré sa 
rozšírilo do celého sveta. Výraz chaj, ktorým sa čaj nazýva v Indii, Rusku a Strednej Ázii, pochádza z čínskeho cha-i, čo 
znamená "čajové lístky". 
 

Čierne čaje               €   
Čierne čaje sú v súčasnosti v Európe najobľúbenejšie. Dnes sa týmto názvom označujú iba tie čaje, ktoré prešli viacnásobnou 
fermentáciou za prítomnosti baktérií a pliesní prirodzene prítomných v čajových listoch. Sú považované za univerzálny liek, 
niektorí autori ich nazývajú aj ,,čínsky penicilín“. Sú veľmi účinné proti civilizačným chorobám. Sú z nich pripravované tzv. 
Anglické čajové zmesi. Najznámejšie druhy sú Assám, Darjeeling, Po Nee (Pu Erh). Pri dobrom skladovaní majú neobmedzenú 
trvanlivosť, dokonca sa zdá, že starnutím sa zlepšujú. Nie je neobvyklé nájsť na trhu čaj starý 15, 20 dokonca aj 35 rokov. 

Ceylon BOP HIGH FOREST     4g ����   1,29  
Základná trieda ceylónskeho čaju, lámaný list strednej kvality, dlho trvajúca silná chuť. 

Turkey BOP        4g ����   1,29  
Čierny čaj z oblasti Rize, určený pre tradičnú prípravu, obľúbenú nielen v Turecku ale aj na celom svete. 

IRISH CREAM       5g ����   1,69  
Aromatizovaný čaj s kúskami čokolády a kakaovým bôbom. Jemný írsky krém vás očarí jemnou, sladkadtou chuťou.. 
(TIP: doporučujeme miešať s BAILEYS-om) 

China FOP KEEMUN YI HONG    5g ����   1,69  
Výborná trieda čaju Keemun, rovnomerne zvinutý list vysokej kvality. Prvotriedny čínsky čierny čaj – krásne, 
drobnejšie lístky, tmavohnedé. Červenohnedý nálev, chuť plná, medová, jemne čokoládová a ľahko zvieravá, vôňa 
sýta,  medovo – čokoládová, jemne dymová. Povzbudivý účinok. 

China Yunnan PU ERH      4g ����   1,69  
Kvalitný čaj cisárskej triedy so zemitou príchuťou. Dodatočne fermentovaný čaj z oblasti Yunnan – výrazná, silná 
aróma, povzbudzujúci a prečisťujúci účinok.. Pochádza z voľne rastúceho čajovníka „Camellia assamica“ s neobvykle 
veľkými listami  nazývanými Quingamao. Obrovské zelené listy boli stlačené do tvaru koláča a fermentované tak 
dlho, pokým nezískali červenohnedú farbu. Významný pohlcovač tukov a cholesterolu. 
 (TIP: Požiadajte personál o ovoňanie čaju v surovom stave, budete prekvapení!) 

GOLDEN NEPAL       5g ����   1,69  
Kvalitná a veľmi obľúbená zmes nepálskych vysokohorských čajov. S väčším obsahom tipsov – vrcholčeky čajovníka. 
Presviedča svojou korenistou arómou a svojím ľahko ovocným charakterom. 

Darjeeling FTGFOP 1 THURBO    5g ����   1,69  
Výborný druhý zber, list výbornej kvality. 

Darjeeling TULSI TEA       6g ����   1,79 
 Netradičná zmes svetlozelených pravidelných lístkov čierneho čaju z Darjeelingu a listov byliny Tulsi. Tulsi alebo aj 
Tulasi či bazalka posvätná je pôvodne indickou bylinou, ktorá patrí medzi základné byliny ajurvédy. Je bohatá na antioxidanty, 
podporuje imunitný systém, redukuje stres. Zmes dáva po zaliatí tmavožltý nálev. Chuť aj vôňa sú jemne bylinkové, ľahké a 
svieže. Zloženie: pravý čierny čaj (50%), listy bazalky posvätnej (50%).  
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Assam SFTGROP 1 HAJUA     4g ����   1,89  
Prvotriedny assamský čaj, veľmi obľúbený pre charakteristickú perníkovú vôňu a chuť. Assam je dobre piť s mliekom 
a cukrom pre jeho vyšší obsah tamínu. 

EARL GREY        5g ����   1,89  
Aromatizovaný čaj s príchuťou bergamotovej silice. Tento čaj má meno kniežaťa Greya. Množstvo silice určuje 
intenzitu vône a práve tou sa Earl grey líši od ostatných čajov. (TIP: doporučujeme podávať s medom a mliekom) 

 
Polofermentované (polozelené, žltozelené) čaje – OOLONGY       €   
Polofermentované čaje: Fermentácia (kvasný proces, ktorým sa upravuje čierny čaj) je neúplná, vlastne iba naznačená. Takýto 
čaj je lahodný a má skôr vlastnosti zeleného ako čierneho čaju. Odborne sa nazýva oolong a poznáme niekoľko druhov 
oolongov (čínske, taiwanské). Niektoré z nich sa dajú viackrát použiť (Dong Ding, Dung Ti) 

China OOLONG SHUI HSIEN     4g ����   1,49   
Veľmi dobrá trieda slávneho polozeleného čaju z provincie Fujian, známeho tiež ako „Vodná víla“. 

China OOLONG TIE GUANYIN    5g ����   1,69  
Veľmi dobrá trieda slávneho polozeleného čaju z provincie Fujian, známeho tiež ako „Železná bohyňa milosrdenstva“. 
 

Zelené čaje                €   
Zelený čaj ktorý používa čínska medicína už štyritisíc rokov a je v Európe ,,in“ iba od začiatku 90 - tych rokov, získava čoraz 
väčšiu obľubu aj na západe. Jeho spotreba sa na tomto svetadiele zvýšila od roku 1990 desaťnásobne. Ale úplná novinka to nie 
je, pretože prvý čaj, ktorý Holanďania priviezli do Európy okolo roku 1610 bol čaj zelený. Čierny čaj sa presadil až neskôr, 
hlavne vo Veľkej Británii, pretože jeho tmavohnedá farba Britom pripomínala farbu piva, zatiaľ čo bledý nálev zeleného čaju 
vrhal asociácie na liečivá. Horúci čaj s príjemnou arómou totiž nielen osvieži, ale pôsobí aj ako jemný liek. 

China GUNPOWDER TEMPLE OF HEAVEN   5g ����   1,49   
Veľmi dobrá trieda tohto tradičného zeleného čaju. Lístky čaju sú zvinuté do guličiek, ktoré pripomínajú broky-strelný 
prach. Čaj má svetlý nálev, osviežujúcu chuť a je veľmi povzbudzujúci. 

Vietnam Che THAI NGUYEN THOM NG   4g ����   1,49   
Výborná a veľmi obľúbená trieda vietnamského zeleného čaju. 

Japan SENCHA KKH-5      7g ����   1,89   

Tvorí 80% všetkého čaju vyrábaného v Japonsku. Lístky sa po zbere jemne naparujú. Príjemne vonia po tráve a jeho 
vôňa sa snúbi s horkosťou a sladkosťou. Je to krehký a jemný jarný čaj. Typický zelený čaj svetlého nálevu z oblasti 
Shizuoka. Vyrába sa väčšinou pre japonský trh 

Japan BANCHA       4g ����   1,99   
Základná trieda japonského zeleného čaju, pre nízky obsah teínu vhodná k bežnému celodennému popíjaniu. 

Japan GENMAICHA      5g ����   1,99   

Japonská špecialita - zelený čaj Sencha s praženou ryžou a sezamovými semienkami. Neobvyklá vôňa a chuť po 
všetkých zložkách. Je to pravé pre milovníkov čaju, ktorí rozumejú žartom. 

EN SHI YU LU vzácna rosa     7g ����   2,19 
Tradičný zelený čaj pestovaný v horách En Shi v provincii Hubei. Svieže lístky sú zbierané v jarnom období, vykazujú     
vysoký podiel vitamínov, minerálov a antioxidantov. Zlatavý nálev má plnú, jemne korenenú chuť 

JASMIN SILVERY Strawberry Flower   1ks ����   2,29   
Jazmínové strieborné jahody, ručne zvinovaný zelený čaj z provincie Fujjan. Veľmi jemné zelené čajové lístky a lupene 
ju zvinuté do tvaru jahody a ozdobené červeným kvetom láskavca. Takto vytvarované jahody sú potom ochutené 
jazmínovými kvetmi. Jahoda sa po zaliatí rozvinie ako jarný kvet. 

LE TOUAREG s čerstvou mätou    5g ��������      2,49   
Tradičný čaj, obľúbený v Maroku, zelený čaj Gunpowder s marockou mätou. Osviežujúci nápoj starých Touarégov. 
Čistá ostrá chuť tohto zeleného čaju je jemne tlmená sladkosťou mäty, ktorá pôsobí priaznivo na trávenie. Podáva sa 
s čerstvou mätou. (TIP: výborný s kombináciou s vodnou fajkou) 

 

Biele čaje               €   
Biele čaje sú špeciálne čaje z púčikov, ktoré sú pokryté bielymi chĺpkami. V literatúre sa uvádza, že je to vzácny artikel a 
vzhľadom na svoju neutrálnu chuť sa používa hlavne na zušľachtenie čajových zmesí, ale nie je to tak, pretože tieto čaje majú 
skvelú, jemnú chuť. 

China PAI MU TAN      3g ����   2,19  
Klasický celistvolistý biely čaj, produkovaný v juhovýchodnej pobrežnej provincii Fu-ťien v Číne, pripravený z 
nerozvinutých sušených pupencov bielo striebristej farby s chĺpkami. Vôňa sypanélo listu je sladkasto drevitá až 
oriešková. Je to veľmi jemný, hladký, aromatický, mierne povzbudzujúci čaj na celodenné a večerné popíjanie. 
Najvyššia trieda čaju Pai Mu Tan. Viac nálevový čaj. 
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JASMINE DRAGON PHOENIX PEARLS   6g ����   2,49 
Najjemnejšie čajové lístky a púčiky sú ručne zvinuté do malých perál a obohatené vôňou čerstvých jazmínových 
kvetov. Po dokončení procesu navoňania sa jazmínové kvety ručne vyberajú, takže zostávajú iba navoňané čajové 
perly. Tento skvelý čaj uvoľňuje nervové napätie, znižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje cirkuláciu krvi. 

   
Ovocné čaje – NEČAJE             €  
     

DIVOKÁ VIŠŇA       7g ����   1,99   
Šípky, kvety ibišteku, kúsky jablka, višne, hrozno. 

BABKINA ZÁHRADA      8g ����   1,99   
Kvety ibišteku, čierne a červené ríbezle, kúsky jablka, jahôd a červenej repy, ostružiny, maliny, plody bazy, listy 
čiernej ríbezle. 

ŠKORICA - JABLKO      9g ����   1,99   
Ibištek, šupky šípky, kúsky jablka, pomarančovej kôry, škorice. 

BORA - BORA       9g ����   1,99   
Ibištek, kúsky jablka, hrozienka, baza, kúsky papáje, čierna ríbezľa, kúsky jahôd, kvety slnečnice a nevädze poľnej. 

HRIEŠNÉ POKUŠENIE      9g ����   1,99  
Zloženie: baza, kúsky jablka, ibištek, kúsky sliviek a repy, arónia, aróma, kúsky vanilky, čierne ríbezle, kvety nevädze 
poľnej.  

 

Bylinné čaje– NEČAJE             €  

Bylinné čaje: Každý z nás má krásne spomienky na detstvo, ktoré sa v mnohých prípadoch spája s vôňou levandule, kamiliek, 
mäty piepornej, materinej dúšky či tymiánu. Preto ak sa stretneme s touto vôňou, prenesie Vás do týchto krásnych čias. Bylinky 
ako také majú široký záber použitia, či už skrášľovací alebo regeneračný, liečivý. Pestovanie byliniek sa neustále kultivuje. 
Zásluhu na tom má racionálne stravovanie, záujem o alternatívnu medicínu, úsilie o vyváženú ekológiu. Keď zistíte aké sú 
bylinky užitočné, otvorí sa pred Vami úžasný, nesmierne zaujímavý svet rastlín. Obľúbenou formou používania liečivých rastlín 
sú čaje. 

Lipový čaj        4g ����      1,99   
Čaj má priaznivý vplyv pri prechladnutí sprevádzanom kašľom. 

Šalviový čaj        6g ����   1,99  
Má protizápalové a protibakteriálne účinky, osvedčené pri chorobách ústnej dutiny a hrdla  

Medovka lekárska       6g ����   1,99  
Pôsobí priaznivo pri nafukovaní, pri nervovo podmienených poruchách žalúdočného a črevného traktu. Má účinky ako 
sedatívum pri migréne a nespavosti. 

Materina dúška       6g ����   1,99   

Pôsobí utišujúco pri suchom kašli, napomáha uvoľňovaniu hlienov. Používa sa pri zápaloch priedušiek, pri poruchách 
trávenia, bolestiach hlavy. Má antibakteriálne účinky, priaznivo pôsobí pri ženských problémoch. 

Levanduľa úzkolistá      4g ����   1,99  
Upokojujúce účinky sa využívajú pri závratoch, migréne, nespavosti, nervovej vyčerpanosti či nervovom preťažení, 
hystérii a srdcových ťažkostiach. Odporúča sa pri žalúdočných, črevných a obličkových kolikách. Stimuluje 
vylučovanie žlče a podporuje chuť do jedenia. Mierne znižuje krvný tlak a odstraňuje zápach z úst. 

Žihľava dvojdoma       4g ����   1,69 
Nájdeme ju na celom svete s výnimkou Južnej Ameriky a tropickej Afriky. Jej účinky sú protirakovinové , pomáha pri 
arteriskleróze , upravuje metabolizmus , užíva sa ako jemné hemostatikum , antireumatikum antistatikum , ovplyvňuje 
funkciu pečene a žlčníku , znižuje hladinu cukru v krvi, upravuje krvný tlak, zlepšuje srdečnú činnosť. 

Ženský čaj        7g ����   1,99 
Ženský čaj je účinný pri ženských ťažkostiach,  upravuje nepravidelnú menštruáciu, mierny krvácanie a tlmí kŕčovité 
bolesti. Zloženie: medovka lekárska, nechtík lekársky, hluchavka biela, pastierska kapsička, rebríček kopcový 

Prieduškový čaj       7g ����   1,99 
Pôsobí na činnosť horných a dolných dýchacích ciest. Je účinný pri zápalových pľúcnych ochoreniach. Uľahčuje 
dýchanie a napomáha k uvoľňovaniu hlienu, čím podporuje vykašliavanie. Prieduškový čaj tiež poskytuje regeneráciu 
organizmu. Zloženie: materina dúška, koreň ibiša lekárskeho, kvet divozelu, list skorocelu, vňať tymiánu, lišajník 
islandský.  

Večerný čaj        7g ����   1,99 
Pôsobí uvoľňujúco na celý organizmus. Podporuje hlboký a príjemný spánok s pocitom šťastia, po ktorom je človek 
oddýchnutý a svieži, čaj vhodný aj pre deti. Zloženie: kvety rumančeka, vňať medovky, listy čiernej ríbezle, vňať mäty 
piepornej, kvety slnečnice a vňať vresu. 

 



19 
 

Protistres čaj       7g ����   1,99 
Pôsobí na ukľudnenie organizmu. Doporučujeme kombináciu s bylinným sirupom. Zloženie: imelo, fazuľové šupky, 
ľubovník, brezové listy, ginko, žihľava a fúzatka citrónová.  

Mäta pieporná s čerstvou mätou    6g ����   1,99   
Mäta má priaznivé účinky pri ochorení horných dýchacích ciest, protizápalové a dezinfekčné účinky. Priaznivo pôsobí 
pri žalúdočnej a žlčníkovej kolike, zvyšuje tvorbu žalúdočných štiav a žlče.  
 

Špeciálne čaje – NEČAJE             €  

South Africa ROOIBOS Super Grade   4g ����   1,69   
Redbush – Aspalatus linearis. Upokojujúci nápoj zdravia, elixír života z Južnej Afriky. Čistý prírodný produkt, 
neobsahuje kofeín. Mierne zvyšuje krvný tlak. Pomáha pri odstraňovaní žalúdočných a zažívacích problémoch, 
zmierňuje žalúdočné kŕče, pomáha pri alergiách ekzémoch. Posilňuje imunitný systém a obsahuje veľa vitamínov..  

ALOE VERA (list)       3g ����   1,99   
Sušené kúsky rastliny obsahujú vysoký podiel aminokyselín, polysacharidov, vitamínov, A, B1, B2, B6, B12, C, E, 
minerálov, železa, vápnik, horčíka, mangánu, zinku, draslíka, enzýmov a mastných kyselín. 
Čaj z tejto rastliny podporuje predovšetkým látkovú výmenu zlepšuje črevnú mikroflóru a čistí telo od škodlivých 
látok. Pomáha pri problémoch s artritídou. Je vhodnou súčasťou. čistiacej kúry a posilňuje imunitný systém. .  

ŽEN-ŠEN (koreň)       3g ����   1,99   
Koreň žen-šenu pochádza z Číny, kde je často užívaným prostriedkom k liečeniu chorôb a zdravotných problémov. 
Obsahuje rad cenných stopových .prvkov, minerálov, vitamínov a ďalších substancií, ktoré zvyšujú duševnú a telesnú 
výkonnosť. AFRODIZIAKUM. 

CATUABA        7g ����   1,99 
 Pôsobí ako afrodiziakum. Zloženie: vnútorná kôra juhoamerického stromu Cutuaba.     

Rooibos SLNKO V BUŠI      4g ����   1,99  

Zdravé vitamíny chutne zabalené v citrusovej aróme, robia tento Rooibos chutným čajom pre chladné aj horúce dni. 
Zaujme vás svojou plnou prirodzene sladkastou chuťou. obohatenou o arómu bergamotu a kvetu nevädzi poľnej.  

Rooibos ORANGE-SPICE     5g ����   1,99   
Rooibos, lupene „kamejníku barvírskeho”, aróma, pomarančová kôra a kvet. Jemne sladkastej chuti sýto 
červenohnedého čaju podľahli civilizované národy až na prelome nášho storočia. Odvtedy sa 1 až 1,5 m vysokému kru 
s hnedohrdzavými ihličkami dostáva čo raz väčšej pozornosti. Rooibos ďalej pôsobí proti depresiám a stavom úzkosti, 
zlepšuje trávenie a je vhodný pre ľudí, ktorí celý život bojujú s nadváhou. 

Rooibos CITRÓN-ZÁZVOR     5g ����            1,99 
Osviežujúci zážitok s jemnou ostrosťou zázvoru. Príjemné spojenie Rooibosu, zázvoru, citrónovej trávy, citrónovej 
kôry, arómy. 

NANA Marocká mäta sekaná     3g ����   1,99  

Podáva sa v špeciálnej nádobe – Kalabasa s bombillou. Lagenária (Lagnaria siceraria) čiže kalabaš alebo 
kalabasa je jednoročná bylina. Dnes sa pestuje v trópoch. Mala obrovský význam pred objavením 
keramiky, používala sa ako nádoba na potraviny, plavák či hudobný nástroj. Lagenárie sú údajne spolu zo 
psom prvé dve domestikované organizmy. Marocká mäta v kalabase obsahuje predovšetkým silicu (jej 
hlavnou zložkou je mentol a jeho estery), triesloviny a organické kyseliny. Exotická sladko pikantná chuť 
marockej mäty. (TIP: V Maroku sa pije NANA s veľkou dávkou cukru) 
 

 
Ajurvédsky čaj Aktívna žena     6g ����   1,99  

Slovo Ajurvéda je vytvorené z dvoch slov a to „ájú“ – znamená život a „véda“ je znalosť alebo veda. Predstavuje teda 
vedu o živote. Je to najstarší systém indickej medicíny voliacej liečivé prípravky na základe ich schopností 
harmonizovať vplyvom medzi nemocným a vplyvom okolitého prostredia. Medzi tieto vplyvy patria živly zeme, 
vzduchu, ohňa, vody a éteru. Ajurvéda je v podstate filozofiou spojenia človeka s prírodou, jednoty tela a mysle. Veľa 
ľudí považuje Ájurvédu za druh medicíny, pretože obsahuje mnoho znalostí o zdraví či chorobe. Určite budete 
prekvapený výslednou chuťou a účinkami. Ich kolískou sú Himaláje.  
Zloženie: škorica, pomarančová kôra, klinček, zázvor, kardamon, sladké drievko, fenikel, koreň angeliky a púpavy, 
borievka, korenie. 

Ajurvédsky čaj Aktívny muž     6g ����   1,99  

Zloženie:koreň sladkého drievka, škorica, klinčeky, kardamon, zázvor, mäta sivá, fenikel, listy damiána, kôra kakaa, 
svätojánsky chlebík, sarsaparilla, korenie, žen-šen, sabol bobule. 
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LAPACHO        4g ����   1,99  
Taheebo Tea – Tabebuia impetiginosa, nálev s možstvom minerálov a stopových prvkov, priaznivé zdravotné účinky. 
Zázračný čaj Inkov. Produkt z vnútornej kôry stromu Lapacho Tecome Lapacho, ktorého domovinou sú lesy v 
Brazílii, Bolívii, Peru, severnej Argentíne a Paraguaji. Priaznivé zdravotné účinky, posilňuje činnosť vnútorných 
orgánov, podporuje trávenie, posilňuje imunitu, zlepšuje prekrvenie organizmu, odstraňuje chudokrvnosť,. Pomáha pri 
liečbe chronických ochorení – skleróza parkinsonová choroba, reuma, odstraňuje migrénu. Posilňuje činnosť 
sexuálnych orgánov. Pozitívne ovplyvňuje zdravý spánok. Príprava 15-20 min.... 

CATUABA s Lapachom      7g ����   2,29 
 

Citronová tráva       5g ����   1,89  
Bylinná rastlina pestovaná najmä v oblastiach juhovýchodnej Ázie. Najbohatší prírodný zdroj vitamínu C na svete. Má 
excelentnú a veľmi výraznú chuť citrónovej trávy a zmesi citrónu a limetky. Uvoľňuje nadúvanie a pôsobí 
ukľudňujúco na organizmus.(TIP: Výborne chutí aj ako ľadový čaj sladený medom.) 

MATE zelené RANCHO      4g ����   1,99  
Podáva sa v špeciálnej nádobe – Kalabasa s bombillou. Yerba mate – Ilex paraguariensis – tradičný povzbudzujúci 
nápoj juhoamerických indiánov. Cesmína paraguajská je stále zelený strom. Pre vysoký obsah kofeínu (6,5%, čo je 
o 1,5% viac než v káve) v kombinácií s ostatnými látkami má pozvoľný a rovnomerne povzbudivý účinok. Okrem 
kofeínu obsahuje mate viac ako 20 aminokyselín, vitamíny B1, B2, C, minerálne látky – magnézium, mangán, vápnik, 
železo a fosfor. Mate pôsobí zároveň močopudne, podporuje trávenie a napomáha pri odbúravaní tukovej vrstvy v tele. 

MATE pražené PAMPERO     4g ����      1,99  
Podáva sa v špeciálnej nádobe – Kalabasa s bombillou. Pražená varianta tradičného zeleného mate, ešte viac 
povzbudivý účinok. (TIP: Pre silnejší účinok sa Mate necháva luhovať priamo v Kallabasse) 

MATE CITRUS       5g ����   1,99  
Variant zeleného Mate s citrónovou trávou a arómou citrónu, obohatenou o vyšší obsah vitamínu C. Má vysoký obsah 
kofeínu a lepšie povzbudivé účinky ako káva .Veľa ľudí dodržiavajúcich najrôznejšie diéty v ňom objavilo vhodný 
doplnok svojho snaženia. (TIP: Výborne chutí aj ako osviežujúci ľadový čaj, sladený medom.) 

MATE IQ        6g ����   1,99 
Zloženie: mate (min.72,2%), listy ginkgo, kúsky guarany, guavy a pomarančovej kôry, aróma, kvety pomarančovníka, 
modré kvety nevädze 

MATE ELIXÍR ŽIVOTA      6g ����   1,99 
Zloženie: mate (min.82%), kúsky papáji, aróma, plody Goji, kúsky malín, kvety divozelu, listybginkga, kúsky 
santalového dreva, kvety nevädze.  

MATE ŠAMANOV OHEŇ     6g ����   1,99 
Zloženie: pražené mate (min.68,2%), kúsky zázvoru, aróma, plátky pomaranča, biele korenie, plody Goji, červené 
korenie, kvety pivonky, kúsky santalového dreva, chilli papričky, kvety bodliaka a slnečnice. 

GINKO        4g ����   1,99 
Ginko Biloba pochádza z Číny a Japonska, kde rastie ako ozdobný aj ako liečivý strom. Ginko je symbolom 
dlhovekosti a silnej imunity. Listy stromu jinanu dvojlaločného zvyšujú prekrvenie mozgového tkaniva, upravujú 
povrchovú pamäť, prehlbujú koncentráciu a odstraňujú bolesti hlavy. 
 

LAPACHO s ČIERNOU RÍBEZĽOU    5g ����   2,29  
Lapacho Black Currant) - podľa vyjadrenia špičkových botanikov, chemikov a lekárov, ide zrejme o najliečivejšiu 
rastlinu na svete. Obsahuje stopové prvky ako bróm, stroncium, jód, bárium, isté množstvo xilidínu a lapacholu, ktorý 
účinkuje ako silné antibiotikum. Predpokladá sa, že účinkuje na ľudské bunky lúčmi Alfa. Liečivé účinky čaju 
Lapacho využívali už v dávnej minulosti starí Inkovia.Dnes pokračujú v ich tradícii indiáni kmeňa Callawaya. 
Príprava 15-20 min. 

Čokoládový Rooibos BLOODORANGE    5g ����      2,29  
Osvedčený nečaj Rooibos BLOODORANGE (lupene „kamejníku barvírskeho”) vyluhovaný v horúcej čokoláde. 
Lahodná exotická chuť a vôňa. 
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SAHLEP (25g)       0,3L ��������      2,29  
Typický turecký nápoj pripravovaný z mlieka a sahlepového koreňa („vstavač“ druh terestrickej 
orchidei rod Paphilopedium – chránená rastlina, zákaz zberu v SR a ČR), ktorý rastie vysoko 
v severovýchodných horách Turecka. V Turecku sa podáva ako posilňujúci nápoj s podtitulom - 
afrodiziakum. Sladká chuť, hustejší nápoj, podáva sa so škoricou alebo bez. Príprava 15-20 min. 

 

SAHLEP čokoládový      0,3L ��������      2,59  

SAHLEP s banánom      0,3L ��������      2,59  
 
 
 
 
YOGI (MASALA)       0,5L ��������      2,59  

YOGI, v Indii nazývaný Masala, je tradičná zmes korenín (kardamon, zázvor, škorica, klinček a 
biele korenie) určená na prípravu tzv. „indického bieleho čaju”. Varí sa s mliekom, cukrom 
a čiernym čajom, vynikajúci nápoj prenikavej vône až s mierne euforizujúcimi účinkami. Príprava 
15-20 min. (TIP: skvelá kombinácia s medovníkom) 

YOGI čokoládový       0,5L ��������      2,79  

YOGI s banánom       0,5L ��������      2,79  
 
 

Sladidlá              €   

CUKOR trstinový tmavý      10g    0,29    
Čokoláda (Granko)       10g    0,29    
MED         30g    0,49  
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Nealkoholické nápoje 
 

Nápoje čapované             €   

Kofola        0,1L    0,25    
Vinea         0,1L    0,25    

Kofola Mint  Kofola/ čerstvá mäta 5g    0,1L ����             +0,30  
 Mäta pieporná má účinky proti kŕčom, nadúvaniu, podporuje tvorbu a vylučovanie žlče. Zvyšuje vylučovanie 

tráviacich enzýmov a podporuje chuť do jedla. Znecitlivuje sliznicu žalúdka a tlmí nutkanie na zvracanie. Účinkuje 
proti tvorbe hnilobných plynov a podporuje ich vylučovanie. Má aj dezinfekčné účinky na črevá. 
 

Nápoje fľaškové              €  

Kofola original       0,33L    0,99  
Kinley tonic        0,25L    0,99  
Kinley tonic grapefruit      0,25L    0,99  
Kinley tonic ginger      0,25L    0,99  
Nestea green       0,20L    0,99  
Nestea broskyňový      0,20L    0,99  
Nestea aloe vera       0,20L    0,99  
Nestea citrón       0,20L    0,99  
Fanta         0,33L    1,29  
Sprite        0,33L    1,29  
Coca cola        0,33L    1,29  

Coca cola Mint Coca cola 0,33L, čerstvá mäta 5g   0,37L ����   1,29  
Vinea biela        0,25L    1,29  
Vinea červená       0,25L    1,29  
Džúsy                €  

Pomaranč        0,2L    1,19  
Hruška        0,2L    1,19  
Jahoda        0,2L    1,19  
Čierna ríbezľa       0,2L    1,19  
Ananás        0,2L    1,19  
Grapefruit        0,2L    1,19  
Multivitamín        0,2L    1,19  

Džús s mätou (5g)       0,25L ����             +0,29   
Minerálne vody              €  

Bonaqua sýtená       0,25L    0,89  
Bonaqua jemne sýtená      0,25L    0,89  
Bonaqua nesýtená       0,25L    0,89 
Energetické nápoje              €   

Redbull        0,25L    2,09  
Redbull Mint Redbull 0,25L, čerstvá mäta 5g   0,3L    2,29  

Kompletná ponuka energetických ľadových čajov v časti „Čaje“ symbol „����“ 
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Zmrzlinové koktaily a poháre 
 

Zmrzlinové koktaily             €   

Kávovo – čokoládový          1,99  
3x (30g=1 kopček) čokoládová zmrzlina, malé espresso, 0,1L mlieko 

Jahodový            1,99  
3x (30g=1 kopček) jahodová zmrzlina, 0,15L mlieko, jahody 

Čučoriedkovo – citrónový         1,99  
3x (30g=1 kopček) citrónová zmrzlina, 0,15L mlieko, čučoriedky 

Malinovo – vanilkový          1,99  
3x (30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, 0,15L mlieko, maliny 

Banánový            1,99  
3x (30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, 0,15L mlieko, kúsky banánu 

Straciatella            1,99  
3x(30g=1 kopček) straciatella zmrzlina, 0,15L mlieko, čučoriedky 

Čokoládový            1,99  
3x(30g=1 kopček) čokoládová zmrzlina, 0,15L mlieko, čučoriedky 

Vanilkový s lesným ovocím         1,99  
3x(30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, 0,15L mlieko, lesná zmes 
 

Zmrzlinové poháre             €   

Čokoládový            1,99  
3x (30g=1 kopček) čokoládová zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 2cL čokoládový toping 

Vanilkový            1,99  
3x (30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 2cL čokoládový toping 

Jahodový            1,99  
3x (30g=1 kopček) jahodová zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 2cL jahodový toping, jahoda 

Citrónový            1,99  
3x (30g=1 kopček) citrónová zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 2cL jahodový toping,  

Straciatella            1,99  
3x (30g=1 kopček) straciatella zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 2cL čokoládový toping 

Miešaný            1,99  
3x (30g=1 kopček) zmrzliny podľa vlastného výberu, šľahačka, 2x trubička, 2cL toping 

Banana split            2,19  
2x (30g=1 kopček) čokoládová zmrzlina, 1x (30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, banán, šľahačka, 2x 
vejárik, 2cL čokoládový toping 

Zmrzlinové poháre s alkoholom            €   

Čokoládový s vaječným likérom        2,49  
3x (30g=1 kopček) čokoládová zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 4cL vaječný likér 

Vanilkový s čokoládovým likérom        2,49  
3x (30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 4cL čokoládový likér 

Jahodový s jahodovým likérom         2,49  
3x (30g=1 kopček) jahodová zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 4cL jahodový likér 
  

Citrónový s citrónovým likérom        2,49  
3x (30g=1 kopček) citrónová zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 4cL citrónový likér  

Straciatella so cherry likérom         2,49  
3x (30g=1 kopček) straciatella zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 4cL cherry likér 

Banana split s vaječným likérom        2,79  
2x (30g=1 kopček) čokoládová zmrzlina, 1x (30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, banán, šľahačka, 2x 
vejárik, 4cL vaječný likér 
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Zmrzlinovo-ovocné poháre             €   

Jahodový            2,19  
jahody, 3x (30g=1 kopček) jahodová zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 2cL jahodový toping 

Banánový            2,19  
kúsky banánu, 3x (30g=1 kopček) vanilková zmrzlina, šľahačka, 2x trubička, 2cL čokoládový toping 

Miešaný            2,19  
kúsky ovocia, 3x (30g=1 kopček) zmrzlina podľa výberu, šľahačka, 2x trubička, 2cL čokoládový toping 
 

Frappé-ľadový nápoj              €   

Frappé ananás       0,3L    1,49 
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou ananásu 

Frappé banán       0,3L    1,49  
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou banánu 

Frappé čokoláda       0,3L    1,49  
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou čokolády 

Frappé jahoda       0,3L    1,49  
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou jahody 

Frappé jogurt       0,3L    1,49 
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou jogurtu 

Frappé lesné plody      0,3L    1,49 
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou lesných plodov 

Frappé melón       0,3L    1,49 
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou melónu 

Frappé vanilka       0,3L    1,49  
Ľadový mliečny kokteil s príchuťou vanilky 

Jogurt-fresh nápoj              €   

Fresh banán       0,3L    1,99 
Jogurtový mliečny kokteil s príchuťou banánu 

Fresh jahoda       0,3L    1,99 
Jogurtový mliečny kokteil s príchuťou jahody 

Fresh mango       0,3L    1,99 
Jogurtový mliečny kokteil s príchuťou manga 

Fresh jogurt       0,3L    1,99 
Jogurtový mliečny kokteil  

Šľahačka extra       5cL    0,39 
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Koláče, palacinky, zmrzlinové dezerty 
 

Koláče                €   

Tvarohový koláč       175g ����   1,29  

Medovník slovanská Marlenka     80g ����   1,69  
Prečo je medovník spájaný so Slovanmi? Už sme písali o prvom slove “Medos” pri medovine. Polabskí Slovania 

uctievali boha Svantonína, ktorému ako obeť prinášali obrovský koláč s medom. Do nápojového lístka už nepatrí, že raz ročne 
mu obetovali aj živého človek žrebovaného zo zajatých kresťanov. Jedno z najstarších slovanských remesiel bolo brtníctvo. 
Vyberanie medu od divoko žijúcich včiel. Našlo by sa ešte veľa, čo spája Slovanov s medom. Naša Marlenka je tým dôkazom. 
(TIP: Veľká porcia vhodné aj pre 2 osoby) 

Medovník slovanská Marlenka so šľahačkou  85g ����   1,89  
 

Sacher torta       110g ����   1,59  
Sacherova torta alebo sacher je druh čokoládovej torty s marhuľovou marmeládou a čokoládovou polevou. Sacherova 

torta ja hádam najznámejšia čokoládová torta na svete. 

Sacher torta so šľahačkou     115g ����            1,89  

Medovník Marlenka čokoládová     80g ����   1,69  

Medovník Marlenka čokoládová so šľahačkou  85g ����   1,89  

Palacinky plnené džemom     100g ����      1,39  
 Palacinky 2ks, džem ,šľahačka, topping čokoládový.  

Palacinky plnené nugatovým krémom    100g ����      1,39  
 Palacinky 2ks, nugatový krém, šľahačka, topping jahodový. 

Palacinky plnené ovocím      120g ����      1,49  
 Palacinky 2ks, miešané ovocie, šľahačka, topping karamel. 

Palacinky s vaječným likérom      100g ����   1,69 
 Palacinky 2ks, nugatový krém ,vaječný likér,  šľahačka, topping čokoládový.      

Zmrzlinové dezerty             €   

Kokosová guľka       180ml    1,69  
Vanilkovo-čokoládová zmrzlina s vaječným likérom obalená v kokose  

Čokoládová guľka       180ml    1,69  
Čokoládovo-vabilková zmrzlina s vaječno-čokoládovým likérom, obalená v kakau 
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Keksy, tyčinky, čokolády, žuvačky, cukríky 

 

Keksy                €   

Horalka        50g    0,45  
Mila         50g    0,49 
Žuvačky podľa ponuky      14g    0,79  
          

Slané a sušené plody 

 

Slané                €   

Tyčinky        45g    0,49  
Chrumky arašidové      60g    0,59  
Chipsy solené       75g    1,09  
Chipsy paprikové       75g    1,09  
Chipsy smotanovo – cibuľové     75g    1,09  
Chipsy slaninkové       75g    1,09  
 
Sušené plody               €   

Arašidy lúpané solené      90g    0,89  
Pistácie pražené solené      100g    1,49  

Jedlá 
Babkina domáca kuchyňa             €  

POLIEVKA         330ml         od  0,89  
 podľa dennej ponuky 

PRÍLOHA  
Hranolčeky        200g    0,99  
Opekané americké zemiaky     200g    0,99  
Zemiaková kaša       200g    0,99 
Zemiakové krokety      200g    0,89 
HLAVNÉ JEDLO 
Vyprážaný syr       150g    1,65 
Vyprážaný hermelín      100g    1,89 
Vyprážaný bravčový rezeň     150g    1,65 
Vyprážaný kurací rezeň      150g    1,65 
Vyprážané rybie filé      150g    1,65 
Vyprážaná obaľovaná brokolica    150g    1,45 
Kurací gordon blue      150g    1,65 
Kráľovské medailónky      150g    1,65 
Mäsové krokety so špenátom     150g    1,65 
Zemiakové placky so syrom      200g    1,39 
Šuľance s makom       200g    1,65 
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Francúzske bagety a sendviče            €  

Bageta so šunkovou salámou      210g    1,35  
Pečivo, dresing, kapusta, šunková saláma, paradajka, paprika 

Sendvič thajský kurací       170g    1,69  
Tmavé pečivo, dresing, kuracie mäso, pór 

Sendvič mexický hydinový      180g    1,69  
Tmavé pečivo, mexický dresing, hydinové mäso, fazuľa, kukurica, pór 

Sendvič šunkovo-sýrový      170g    1,69  
Pečivo, dresing, šunka, syr, paradajka, paprika 

Sendvič s lahôdkovým karé      190g    1,69  
Pečivo, tatárska omáčka, lahôdkové karé, vajce, uhorka 

Bageta kurací sen       240g    1,65  
Pečivo, tatárska omáčka, kuracie mäso, paprika, kukurica, pór, kápia 

Bageta lahôdkový gurmán      230g    1,65  
Pečivo, tatárska omáčka, údená krkovička, syr, vajce, kápia, uhorka, šampiňóny, kukurica 
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Vodná fajka - Šiša 
 
Vodná fajka sa zrodila asi pred tristo rokmi v Indii a rozšírila sa cez Irán a Turecko po celom svete. Arabi „pofajčujú“ vodnú 
fajku pri práci, vo svojích voľných chvíľach, pri priateľských posedeniach, ked čítajú svoje obľúbené knihy, hrajú hry atd. 
Vodná fajka proste patrí neodmysliteľne k životu Arabov. Ak zavítate do Egypta, ponúknu vám vodnú fajku v pouličných 
kaviarničkách, baroch, módnych reštauráciach i v päť hviezdičkových hoteloch. Fajčenie z vodných fajok je príjemnou 
záležitosťou, pretože chuť arabského tabaku je jemná, chutná, veľmi dymná a vôna je príjemná. Ide o záležitosť jedného či 
viacero fajčiarov. Kolováním hadice, ktorou sa z fajky nasáva dym, vzniká atmosféra, ktorá zotrie akékoľvek generačné rozdiely 
a vnáša do kruhu fajčiarov akési príjemné puto. Jednou vecou je rozdiel medzi pokurováním z vodných fajok oproti fajčení 
cigariet, klasických fajok či dútníkov. Prvou výhodou je, že oproti cigaretám sa nemusí fajčiť cez papieriky, kôli ktorým sa do 
Vás dostává decht. Ďalším rozdielom je obsah nikotínu. Cigareta obsahuje od 0,1 až do 2 mg nikotínu. Celý obsah korunky, v 
ktorej je arabský tabak je 0,03 mg nikotínu. Cigariet sa vojde do korunky pri nadrobení cca 20 kusov. To je 2 až 40 mg nikotínu. 
Naviac prevažná čásť nikotínu v tabaku do vodných fajkách zostáva vo vode, ktorá je v sklenenej nádobe vodnej fajky. Táto 
voda pôsobí ako filter. Výhodou vodných fajok oproti klasickým je, že voda ochladzuje tabak, ktorý potom nie je taký horký a 
neškriabe v krku. Vodná fajka sa skladá zo sklenenej nádoby s vodou, kovového tela s vývodom pre hadicu, hadice, ktorou sa 
nasáva dym a korunky (kotla), do ktorého sa dáva tabak. 
 

Tabaky               €  

Ananás, Arabská káva, Banán, Broskyňa, Cappuccino light, Cinamon-škorica Citrón, 
Cola, Čokoláda, Čučoriedka, Dve jablká, Hrozno, Hruška, Cherry, Chocomint, Jablko, 
Jahoda, Jasmín, Karamel, Kokos, Kiwi, Lékorice, Mandarínka, Mango, Margarita, 
Mäta, Melón, Miešané ovocie, Pistácia, Pomaranč, Red bull, Slivka, Vanilka, Víno, 
Tropical 
 
MIEŠANÉ TABAKY 
Broskyňa – mäta, Citrón – mäta, Jablko – jahoda, Jablko – škorica, Piňa – coláda, 
Višňa - jablko  
   
         8g    5,29   
(Ponuka tabakov sa mení, informujte sa u personálu.) 
 
 
Vodná fajka s vodou s citrónom a ľadom                 +0,29  
Vodná fajka s vodou s citrónom, mätou a ľadom               +0,59   
Vodná fajka s vodou so slivovicou     4cL              +0,99 
Vodná fajka s mliekom      0,9L    +1,99  
Ďalší uhlík                      +0,89  
Ďalší tabak a uhlík      (zľava 20%)            +3,39  
 

Tabaky do vodných fajok            €   

Cherry        50g    9,69  
Dve jablká        50g    9,69  
Melón         50g    9,69  
Mäta         50g    9,69  
Jablko strieborné       50g    9,69  
Jahoda        50g    9,69  
Lékorice        50g    9,69  

 
VAROVANIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA: FAJ ČENIE ZAPRÍ ČIŇUJE SLABÚ EREKCIU 

  
 


