139,-

míchaný nápoj připraf Nejoblíbenější
vovaný z bílého rumu, máty a limety,

doplněné třtinovým cukrem, limetovým
sirupem, perlivou vodou a drceným
ledem. Na výběr máte klasické Mojito
s limetou, nebo jahodové, malinové a
zázvorové!

nealko MOJITO

f

fmíchané

99,-

nápoje

Nealko varianta Mojita připravovaná
z máty a limety, doplněné třtinovým
cukrem, limetovým sirupem, zázvorovou limonádou a drceným ledem. Vhodné i pro děti a řidiče!

PIÑA COLADA

139,-

karibská kombinace chuti smetany a kokosu
f Oblíbená
vás čeká v nápoji připravovaném z bílého rumu, smetany,
ananasového džusu, kokosového sirupu a drceného ledu.

VIRGIN PIÑA COLADA

109,-

Nealkoholická varianta Piňa Colady připravovaná ze smetany, ananasového džusu, kokosového sirupu a drceného
ledu. Vhodná pro děti i řidičky...

MARGARITA

119,-

Nejznámější mexický míchaný nápoj spojující chuť bílé
tequily a limety (limetového sirupu), společně s Triple Sec a
drceným ledem. Objednejte si klasickou Margaritu se slanou krustou, nebo jahodovou či malinovou!

DAIQUIRI

119,-

Oblíbený Hemingwayův kubánský míchaný nápoj připravovaný z bílého rumu, limetové šťávy, limetového sirupu a
drceného ledu. Na výběr máte klasické limetové, nebo jahodové a malinové!

TEQUILA SUNRISE

119,-

Vycházející slunce nad Mexickým zálivem vám připomene
míchaný nápoj připravovaný z bílé tequily, pomerančového
džusu, grenadiny a ledu.

TEQUILA SUNRISE nealko

89,-

I bez alkoholu si můžete užít východ slunce v míchaném
nápoji připravovaném z pomerančového džusu, grenadiny,
limetového sirupu a ledu. Vhodné i pro děti a řidiče...

CUBA LIBRE

109,-

Na „Svobodnou Kubu“ si připijte jako američtí vojáci v roce
1900 míchaným nápojem, který je kombinací rumu (bílého
nebo spiced), Coly, limety, limetového sirupu a ledu.

CAIPIRINHA

119,-

Brazilský míchaný nápoj připravovaný z Cachaçy - brazilské
třtinové pálenky (obdoba bílého rumu), třtinového cukru,
limety a drceného ledu.

SANGRIE 0,5l

119,-

COSMOPOLITAN

99,-

Původem španělský míchaný nápoj typu „bowle“ oblíbený
i v Mexiku, připravovaný z červeného vína, cukru, krájeného
ovoce a ledu.
Ochutnejte míchaný nápoj velmi oblíbený zvláště mezi ženami, připravovaný z vodky, Triple Sec, brusinkového džusu
a limetového sirupu.

SEX ON THE BEACH

119,-

Pozvání na „Sex na pláži“ může být začátkem romantického
vztahu, ochutnejte tedy nápoj s úžasně nasládlou chutí připravený z vodky, melounového sirupu, grenadiny, ananasového a brusinkového džusu a drceného ledu.

APEROL SPRITZ

99,-

Skleničku pro vás z části naplníme ledem, nalijeme pro-

NOVÉ secco a nakonec „hořký“ Aperol. Přidáme perlivou vodu a

dozdobíme plátkem pomeranče. A nejde o žádný letní románek, to je opravdová italská lovestory...

AQUA FRESCA

v Mexiku velmi oblíbený druh nápoje (mexicf ...je
ká obdoba „domácí limonády“), který se připravuje
z čerstvého mixovaného ovoce, citronu, třtinového cukru, perlivé vody a drceného ledu. Skvěle
osvěží a to nejen v letních vedrech...

NARANJA (pomerančová)
GINGER (zázvorová)
FRESA (jahodová)
MANGO (mangová)
MANZANA (jablečná)
LIMÓN (citronová)

79,79,79,79,79,79,-

HORKÉ JABLKO

f 59,-

HORKÁ HRUŠKA

59,-

HORKÁ JAHODA

59,-

HORKÝ RYBÍZ

59,-

Horký nápoj připravený z jablečného džusu a nakrájeného jablka,
dochucený skořicí, hřebíčkem,
anýzem a pomerančovou kůrou.
Ochutnejte horkou hrušku, která
vám přinese lahodnou kombinaci
hruškového džusu, máty a limetového sirupu.
Překvapivě skvělá chuť horkého
jahodového džusu s nakrájenou limetou (nebo citrónem) a limetovým
sirupem.

ovocné

Pikantní kombinace horkého rybízového džusu, skořice, chilli papriček a plátku pomeranče.

HORKÝ ZÁZVOR

f 59,-

To najlepší proti nachlazení
i pro přečkání zimních plískanic - plátky zázvoru s nakrájenou limetou (nebo citrónem)
a oslazené přírodním třtinovým
cukrem (nebo medem).

MÁTOVÝ ČAJ

59,-

Lístky máty v kombinaci s plátkem
limety (nebo citrónu) a limetového
sirupu, černým čajem,

horké nápoje

MOJITO

Točená piva
Pilsner Urquell (točený ležák)

0,50l 45,- Kč
0,33l 35,- Kč

Kozel černý (točené výčepní)

0,5l 33,- Kč
0,33l 25,- Kč

Lahvová piva
Birell světlý (nealko)
Birell polotmavý (nealko)
Corona Extra
Desperados (Tequila)

0,33l 35,- Kč
0,33l 35,- Kč
0,33l 69,- Kč
0,33l 79,- Kč

Další lahvová piva i ochucená dle aktuální nabídky.

LEDOVÉ KÁVY
a ČAJ
TÉ HELADO

49,-

Ochutnejte mexický ledový čaj připravený z vámi
vybraného druhu čaje,
citronu, mátových lístků a kostkového ledu. Opravdu příjemné osvěžení...

FRAPPÉ HELADO

49,-

FRAPPÉ COLADA

79,-

MOJITO CAFÉ

79,-

MEXICANO FRAPPÉ

79,-

ÁRTICO CAFÉ

65,-

Osvěžující ledové Frappé pro vás připravíme z espressa
Piazza d`Oro, drceného ledu a cukru. To pravé pro milovníky kávy...

Milovníci Piňa Colady musí ochutnat toto Frappé připravené z espressa Piazza d`Oro, ananasovéhu džusu, smetany,
kokosového sirupu, cukru a drceného ledu.

Pokud milujte Mojito, zkuste kombinaci ledového Frappé
Piazza d`Oro, limetek, máty, třtinového cukru a drceného
ledu.

Mexické ledové Frappé připravené pro vás
jako kombinace mexického kávového likéru Kahlúa se
smetanou.

Vynikající kombinace espressa Piazza d`Oro, Coly (Pepsi
nebo Pepsi light), citronu a kostkového ledu.

Horké nápoje
Espresso (Piazza D’Oro 7g) i bez kofeinu
Turecká káva (Piazza D’Oro 7g)
Capuccino (Piazza D’Oro 7g)
Caffe Latte (Piazza D’Oro 7g)
Vídeňská káva (Piazza D’Oro 7g)
Alžírská káva (Piazza D’Oro 7g)
Ledová káva (zmrzlina, šlehačka)
Horká čokoláda (se šlehačkou)
Grog
Čaj (černý, ovocný, zelený)
Svařené víno

45,- Kč
45,- Kč
55,- Kč
59,- Kč
55,- Kč
75,- Kč
75,- Kč
49,- Kč
59,- Kč
39,- Kč
0,20l 65,- Kč

Další horké nápoje dle aktuální nabídky.

Nádherně bohatý a komplexní suchý Müller Thurgau zaujme líbivou vůní po zahradním jádrovém ovoci a tulipánech. V ústech potěší
svou hladkostí, čistotou a délkou chuťového projevu. Velmi příjemná je příchuť po křupavých hruškách i jemná minerálnost v dochuti..

vína
d0,75l m0,15l

Rulandské šedé 2017 f 275,- d 59,-m Rulandské modré
Ochutnejte toto přívětivé suché Rulandské šedé s atraktivní
vůní po ovoci, čerstvém másle a chlebu. V ústech oceníte svěžest a
čistotu chuťového projevu a příjemnou příchuť po kompotovaných
rynglích a vyzrálých hruškách nebo meruňkách.

Chardonnay 2017

d 59,-m

275-

Milovníci přivítají polosuché Chardonnay z vinice Na výsluní.
Po přivonění zaznamenáte příjemnou vůni po rozinkách, čerstvém
chlebu a jablku či hrušce. V ústech zaujme velmi mohutným tělem,
dlouhou a čistou chutí s jemnou nasládlostí a líbivou příchutí po
vanilce a banánu.

Tramín červený 2017

f 275,- d 59,-m

Ochutnejte svůdný polosladký Tramín červený z viničních tratí
U tří dubů, Kozí hory a Středohoří.
Po přivonění doslova ohromí bohatou vůní po šeříku, růži a pivoňce. V ústech zaujme příjemnou ovocností okořeněnou romantickou
příchutí po vánočním kompotu.

Cabernet Sauvignon rosé 2017
249,-

d 53,-m

Ochutnejte jakostní svěží a vzletný růžový polosuchý Cabernet
Sauvignon z viničních tratí Na vinici, Achtele a Stará hora. Ve vůni
i chuti si můžete užívat tónů po tropickém ovoci, citrusových plodech i jahodách. V ústech oceníte svěžest, pestrost a čistotu chuťového projevu. Šroubový uzávěr.

Svatovavřinecké odrůdové
45-m
Modrý Portugal 2016
249,- d 53,-m
Ochutnejte suchý Modrý Portugal a oceňte jeho atraktivní aromatický projev po modrém ovoci, povidlech nebo čokoládě. V ústech
oceníte čistotu, harmonii a délku chuťového projevu. Zaznamenáte
líbivou příchuť po ostružinách a borůvkách.

Zweigeltrebe 2016

266,-

d 57,-m

Poznejte mohutné suché Zweigeltrebe z východní části znojemské vinařské podoblasti. Víno se vyznačuje atraktivní vůní po marmeládě z lesních plodů nebo vyzrálých třešních. V ústech zaujme
příjemnou ovocnou příchutí připomínající svěží višně, černé moruše
nebo vyzrálé ostružiny.

Merlot Mancura 2017

275,-

d 59,-m

Suchý Merlot temně rudé barvy z chilského vinařství Vina Morandé nádherně voní po koření s tóny drceného pepře. Chuť tohoto
vína je jemná, ovocná po zralých ostružinách a švestkách a krásně
vyvážená s jemnými taniny.

f

d m

zemské 2016 299,65,K některému z našich dezertů ochutnejte sladké Rulandské modré, které se vyznačuje příjemnou vůní po tmavém zahradním ovoci
nebo povidlech. Po ochutnání potěší svůdná sladkost osvěžená příjemnou kyselinou a optimální tříslovinou.

Rulandské bílé L.V. pozdní sběr 2017 389,- d
Ochutnejte atraktivní, čisté, svěží suché Rulandské bílé z jižní
části znojemské vinařské podoblasti. Oceníte příjemnou květinovou
vůni a líbivý ovocný projev v chuti. Vína s označením LACERTA
VIRIDIS pocházejí z viničních tratí, které jsou teritoriem vzácné ještěrky zelené.

Pálava T.C. výběr z hroznů 2017

f

389,-

d

Vychutnejte si atraktivní polosladkou Pálavu z jižní části znojemské vinařské podoblasti. Po přivonění se Vám představí romantickou vůní po vyzrálých broskvích a květech růží. V každém doušku
oceníte svůdnost příjemného zbytkového cukru osvěženého vzletnou kyselinou.

Sauvignon L.V. pozdní sběr 2017

f 389,- d

Vychutnejte si oceňovaný suchý Sauvignon, který se představí
bohatou vůní po citrusových plodech a zahradním ovoci. V ústech
zaujme svou svěžestí, čistotou a délkou chuťového projevu. Oceníte
atraktivní příchuť po křupavém angreštu nebo pomelu.

Rulandské modré ¶not noir 2016/17

NOVÉ

d

pozdní sběr nebo výběr z hroznů 399,Ve spolupráci s MFF UK v Praze a inspirované Ludolfovým číslem
AKCE
¶ ~ 3,14 vznikají oceňovaná plná zakulacená vína klouzající po
jazyku. Můžete ochutnat bílé (označené jako klaret), růžové nebo
červené víno, vždy vyrobené z modrých hroznů - blanc de noir v nádherných lahvích se skleněným uzávěrem.
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Veltlínské zelené odrůdové
45-m
Müller Thurgau 2017
257- d 55,-m

alko i nealko
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ZACAPA Solera 23YO

4cl

DIPLOMÁTICO Reserva Exclusiva

4cl

AKCE

CAPITAN Bucanero Elixir 7YO

www.facebook.com/LaPaz.Kladno
www.facebook.com/LaPaz.Beroun

4cl

89,-

Hedvábně lehký rum z Dominikánské Republiky zraje průměrně 7 let v sudech z amerického bílého dubu. Jeho skvělá
vůně vám spolu se skvělou chutí nepochybně učaruje.

Cachaça Velho Barreiro
Havana Club Blanco

DON AGUSTÍN Aňejo
AKCE

AKCE

www.lapaz.cz

119,-

Tento venezuelský rum zraje 12 let v sudech z bílého kanadského dubu, který byl použit při výrobě bourbonu, a následně je destilován metodou „Pot Still“. Je držitelem řady
mezinárodních ocenění. Opravdový skvost.

4cl 59,4cl 59,-

4cl

119,-

Don Agustín Aňejo je 100% Agave tequila zrající 14 měsíců v sudech z amerického dubu. Je vyráběna v mexickém
Jaliscu rodinnou společností, kterou založil v městě Arandas v roce 1938 Don Jose Augustin Camarena.

CENTINELA Aňejo

navštivte nás na:

129,-

Guatemalský rum, pokládaný za „Best in the World“, je vyAKCE
ráběn systémem „Solera“ z rumů o stáří 6-23 let, které jsou
následně blendovány po dobu minimálně jednoho roku.
V roce 2002 byl jako první rum uveden do „síně slávy“.

4cl

109,-

Centinela Aňejo je 100% Agave tequila vyráběná tradičním procesem nezměněným od roku 1904 v mexickém
městě Arandas rodinnou firmou Casa Centinela. Zraje nejméně 2 roky v sudech z bílého dubu.

Mezcal Gusano Rojo
Olmeca Blanco
Olmeca Reposado
Sierra Silver
Sierra Reposado

4cl 99,4cl 69,4cl 69,4cl 65,4cl 65,-

