
Restaurace Sladovna
nápojový a vinný lístek



Pivní lístek

 0,2 l Sklář 8° 9 Kč

 0,3 l Sklář 8° 13 Kč

 0,5 l Sklář 8° 23 Kč

 1 l tuplák Sklář 8° 40 Kč

 

 0,2 l Luž 10° 10 Kč

 0,3 l Luž 10° 15 Kč

 0,5 l Luž 10° 25 Kč

 1 l tuplák Luž 10° 46 Kč

 0,2 l Hvozd 11° (filtrované) 11 Kč

 0,3 l Hvozd 11° (filtrované) 17 Kč

 0,5 l Hvozd 11° (filtrované) 27 Kč

 1 l tuplák Hvozd 11° (filtrované) 47 Kč

 0,2 l Klíč 12° 12 Kč

 0,3 l Klíč 12° 18 Kč

 0,5 l Klíč 12° 28 Kč

 1 l tuplák Klíč 12° 50 Kč

 

 0,2 l Sváteční speciál 13˚ 13 Kč

 0,3 l Sváteční speciál 13˚ 20 Kč

 0,5 l Sváteční speciál 13˚ 30 Kč

 1 l tuplák Sváteční speciál 13˚ 56 Kč

  Nealkoholické pivo

 0,3 l Rebel nealko 17 Kč

 0,5 l Rebel nealko 27 Kč

Sklář 8°
Osmička Sklář je poctivě vařené pivo na jeden 
rmut, takové, jaké se historicky v kraji pilo a dříve 
neodmyslitelně patřilo do každého horkého pro-
vozu sklářských hutí. Při tvorbě receptury osmič-
ky jsme kladli důraz na její lehkost. Je určena pře-
devším k uhašení žízně, lehkost piva je dána i jeho 
nižší barvou a odpovídající hořkostí. Pro osmičku 
používáme pouze ječný slad a žatecký granulo-
vaný chmel, který dotváří lehkost piva. Osmičku, 
stejně jako ostatní druhy našich piv, připravujeme 
již na varně na jejich pravou stupňovitost. 

Luž 10°
Klasickou nepasterovanou světlou desítku Luž 
vaříme dvourmutovou technologií, používáme 
ječný slad plzeňského typu a žatecké chmely. 
V porovnání s dvanáctkou u této receptury pro- 
bíhá kvašení o něco rychleji a ležení piva v tancích 
trvá zhruba jeden měsíc. Luž má výrazně osvě-
žující charakter s příjemným delším dozníváním 
hořkosti.

Hvozd 11°
Jediný filtrovaný, nepasterovaný světlý ležák, je- 
denáctka Hvozd, se vyznačuje zlatavou barvou, 
která je zvýrazněna jiskrnou čirostí. Jemná fil-
trace snižuje kvasničnou chuť tohoto piva. Díky 
tomu, že Hvozd není pasterovaný, zůstává zacho-
vána čerstvá a osvěžující chuť. Hořkost i plnost 
odpovídají dané kategorii piva, tedy 11° ležáku. 

Klíč 12°
Prémiový nepasterovaný světlý ležák dvanáctku 
Klíč vaříme tradičním postupem na dva rmuty 
za využití ječného sladu a žateckých odrůd chme-
le. Spodní kvašení při nízké teplotě probíhá 
v otevřené spilce a následuje zrání v ležáckých 
tancích, které trvá minimálně 40 dnů. Klíč se vy-
značuje vyšší hořkostí a plností, což mu v této 
kombinaci dává vyváženou sladovo-hořkou chuť. 
Receptura je vytvořena s ohledem na zachování 
„staročeské“ chuti piva, pro kterou je charakte-
ristická zlatá až jantarová barva a vyšší plnost 
chuti se sladovým dozníváním.

Sváteční 13°
Sváteční polotmavý ležák třináctku vaříme ze tří 
druhů sladů – ječného, bavorského a karamelo-
vého klasickou dvourmutovou technologií. Kaž-
dý ze sladů předává pivu něco jiného. Ječný slad 
tvoří základní chuťovou osnovu, bavorský zvyšu-
je vnímání plnosti piva a slad karamelový dokres-
luje příjemně hořkou chuť vícestupňového po-
lotmavého piva. Jemná hořkost dává vyniknout 
sladovým tónům piva. Pivo kvasí spodním kva-
šením v otevřené spilce, následuje dlouhé zrání 
v ležáckém tanku. Při správném natočení je pivo 
pokryto vysokou pěnou se slabým karamelovým 
nádechem, zaujme i svojí jantarovou barvou.

Pivní listy s přesným složením všech piv 
jsou k nahlédnutí u obsluhy.



  Nápojový lístek

  Lihoviny

 0,04 l vodka Božkov, Pražská vodka 35 Kč
 0,04 l vodka Finlandia 50 Kč
 0,04 l rum Tuzemský Božkov 40 Kč
 0,04 l rum Tuzemský Božkov, Speciál 40 Kč
 0,04 l Fernet Stock, Fernet Stock Citrus 45 Kč
 0,04 l Fernet Z Generation 45 Kč
 0,04 l Becherovka Original, Becherovka Lemond 50 Kč
 0,04 l Slivovice Silver, Gold Jelínek 50 Kč
 0,04 l Hruškovice, Třešňovice Jelínek 50 Kč
 0,04 l Amundsen Brusinka, Meloun, Limetka-Máta  40 Kč
 0,04 l Gin Beefeater  55 Kč
 0,04 l Ballantine's 55 Kč
 0,04 l Jack Daniels 70 Kč
 0,04 l Tullamore Dew 60 Kč
 0,04 l Peprmint, Griotte, Vaječný likér Božkov 35 Kč
 0,04 l Magister 40 Kč
 0,04 l Jägermeister 60 Kč
 0,04 l Stará myslivecká 35 Kč
 0,04 l Jablko Božkov 40 Kč

  Nealkoholické nápoje

 0,5 l voda neperlivá s citronem 10 Kč
 0,5 l pivovarská voda perlivá s citronem 15 Kč
 0,25 l Lažanský mošt (hruška, jablko, mandarinka, pomeranč 30 Kč
  černý rybíz, malina, švestka, červená řepa)  
 0,3 l limonády (zázvor, hruška se skořicí, citron, meruňka s badyánem a skořicí, 35 Kč
  jahoda s mátou, černý bez, rakytník, višeň)  
 0,25 l Kinley Tonic 35 Kč
 0,3 l točená Cvikovská pomerančová limonáda  17 Kč
 0,5 l točená Cvikovská pomerančová limonáda 27 Kč
 0,3 l točená Kofola 19 Kč
 0,5 l točená Kofola 29 Kč

  Teplé nápoje

 8 g espresso 32 Kč
 8 g espresso lungo 32 Kč
 8 g cappuccino 35 Kč
 8 g caffe latte 45 Kč
 8 g vídeňská káva 40 Kč
 8 g alžírská káva 55 Kč
 8 g turecká káva 25 Kč
 8 g ledová káva se šlehačkou 50 Kč
 8 g ledová káva se zmrzlinou 65 Kč
 0,15 l horká čokoláda 45 Kč
 0,3 l čaj – konvička  30 Kč
 0,2 l horký nápoj z domácího zázvorového sirupu  45 Kč
  Všechny kávy lze připravit rovněž v bezkofeinové variantě.

  Teplé alkoholické nápoje

 0,04 l grog 40 Kč
 0,04 l horká griotka 40 Kč
 0,02 l horký domácí zázvorový nápoj s hruškovicí 55 Kč



Vinný lístek

Rozlévaná vína 

0,1 l   Chardonnay – suché 28 Kč

0,1 l   Rulandské šedé – polosuché 28 Kč 

0,1 l   Rose Cabernet sauvignon – polosladké 28 Kč

0,1 l   Cabernet Sauvignon – suché 28 Kč

Bílé víno  

0,75 l  Chardonnay – jakostní – suché 210 Kč

Víno Kamelot (Vinařství Waldberg) 

Světle žlutavé víno výrazné chuti, kořenité, plné, harmonické.  

Najdeme v něm široké spektrum vůní od typu rozkvetlé louky, lískového ořechu, 

mandlí, ale až medové typy.

0,75 l   Tramín červený – jakostní – suché  230 Kč

Víno Kamelot (Vinařství Waldberg) 

Víno původem z Itálie je jednou z nejstarších pěstovaných odrůd. 

Víno zlatožluté barvy má zajímavou aromatickou vůni s výraznou kořenitostí, 

s tóny připomínající květ čajové růže s nižší kyselinkou.                                             

0,75 l  Sauvignon – zemské – suché  260 Kč

Vinařství Sedlák 

Víno světležluté barvy se zlatým odleskem s aromatem žlutého ovoce 

v kombinaci broskve a listu černého rybízu. Víno má středně plný projev 

s dobrou ovocností, ale i svěží kyselinkou.

0,75 l  Rulandské šedé – jakostní – polosuché  210 Kč

Víno Kamelot (Vinařství Modrý sklep)                                             

Víno vzniklo pupenovou mutací z Rulandského modrého. Víno zlatožluté barvy 

je plné, extrakční, kořenité, s nižší kyselinou. Má květnatou vůni, někdy až 

tropicky ovocnou.

                                              

0,75 l  Ryzlink rýnský – kabinetní – polosuché  320 Kč

Víno Kamelot (Vinařství Blatel)

Víno světle žluté barvy se zelenkavými odlesky s vůní akátu, lipového květu, 

s jemnými tóny bílé broskve, meruňky, hrušky až jemnou medovostí. 

Chuť je velmi příjemně sladěna mezi osvěžující kyselinkou a zbytkovým cukrem.

                                                 

0,75 l   Veltlínské zelené – kabinetní – suché  280 Kč

Víno Kamelot (Vinařství Uherek)

Vůni tohoto vína provází ovocité a mandlové tóny s kopřivovým nádechem, 

které částečně přechází i do svěží chutě. Víno má pepřově-kořenitý výrazný 

charakter s dlouhou perzistencí.           



Růžové víno 

0,75 l  Cabernet Sauvignon Rose – jakostní – polosladké  210 Kč

Víno Kamelot (Vinařství Modrý sklep) 

Neváhejte a ochutnejte módní osvěžující růžové víno, které je mírně tříslovité. 

Je příjemně svěží, delikátní a harmonické. V chuti se projevují tóny čerstvého 

ovoce s nádechem malin, lesních plodů a kořenitosti.

Červené víno

0,75 l   Cabernet Sauvignon – jakostní – suché  210 Kč

Vinařství Modrý sklep

Jedná se o francouzskou odrůdu, ze které se vyrábí špičková červená vína 

sytě červené barvy. Víno má typickou květinově-ovocnou vůni, připomínající 

černý rybíz a papriku.

0,75 l   Alibernet – výběr z hroznů – suché 370 Kč

Vinařství Kosek

Jde o jedno z nejkvalitnějších červených vín rubínové až cihlové barvy. 

Svým ležením na sudu nazrálo v plné, harmonické víno. 

V chuti připomíná sušenou švestku.

Šumivá vína 

0,75 l   Prosecco DOC – suché  260 Kč

Vinařství Vitis Nostra (Veneto) 

Při výrobě tohoto vína musí hrozny být rychle odděleny od slupky, aby si víno 

uchovalo čerstvost a vůni. Toto víno má delikátní ovocnou vůni se špetkou 

medu. V ústech je suché s příjemnou kyselinkou, která zanechá lahodnou 

a trvalou čerstvost. Je vynikající s mořskými produkty. 

Sekty a šampaňské:

0,75 l  Bohemia Sekt Demi Sec 275 Kč

0,75 l  Bohemia Sekt Brut 275 Kč

0,75 l  Champagne Chanoir Fresne Brut 790 Kč

  0,1 l  Champagne Chanoir Fresne Brut – sklenka 125 Kč

0,75 l  Champagne Chanoir Fresne Brut s sebou 740 Kč 

Pravé šampaňské z oblasti francouzské Champagne – doporučujeme k vepřovému masu, zelenině a drůbeži. 



Extra panenský olivový olej z chorvatské Dalmácie v prodeji exkluzivně u nás

Velmi jemný a kvalitní extra panenský olivový olej Benedicta Terra Dalmatia je 

produktem pěstitele a zpracovatele oliv ve střední Dalmácii. Společnost získává olivy 

ruční sklizní z tisícovky vlastních olivovníků pěstovaných ve střední části chorvatské 

Dalmácie. Úroda oliv je zpracována do 24 hodin od sklizně a před lisováním 

je ještě ručně přebrána. Tento postup garantuje, že získaný olivový olej je opravdu 

té nejvyšší kvality. 

Za studena lisovaný olivový olej prodáváme v bílé skleněné lahvi, která byla navržena 

designérem tak, aby připomínala tvar olivy. Neprůhledné sklo chrání olej před účinky 

světla a zachovává jeho kvalitu i během skladování. 

Kvality oleje potvrzují i mnohá ocenění, která olivový olej Benedicta Terra Dalmatia 

získal, cenu obdržela rovněž designová lahev. 

Extra panenský olivový olej nabízíme v těchto baleních:

  0,5 l   245 Kč

0,75 l   295 Kč




