
 

 

 
 

 

 

Spoločnosť Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.  

organizuje 8. ročník mixologickej súťaže profesionálnych barmanov  

Českej a Slovenskej Republiky 

 

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013 

Finále súťaže sa koná dňa 28. 11. 2013 

Praha, klubu Roxy a galéria NOD, Dlouhá 33, Praha 1, 110 00. www.roxy.cz  
 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Jan Becher - Karlovarská Becherovka, as, IČO: 497 90 765, so sídlom Karlovy Vary, TG 
Masaryka 282/57, PSČ 360 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel B, vložka 401. 

Usporiadateľská agentúra je spoločnosť M-Ocean, s.r.o., IČO: 27960404, so sídlom Hrabákova 2001/21, 148 00, Praha 414 - 
Chodov, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 129566. 

 

PROPOZÍCIE MIXOLOGICKEJ SÚŤAŽE: 

 

Všeobecné ustanovenia: 

1. Barmanská súťaž Havana Club Grand Prix 2013 v mixológii (ďalej len "súťaž") sa skladá z dvoch kôl: 

a. Predkolo/kvalifikácia mixologickej súťaže  

b. finále mixologickej súťaže  
 

2. Predkolo je tvorené touto súťažnou disciplínou: mixologická súťaž v miešaní drinku v časovom limite. 
 

3. Na základe výsledkov predkola postúpi do finále prvých 5 súťažiacich s najvyšším počtom bodov. V 
prípade, že vybraný finalista pred uskutočnením finálového kola vystúpi zo súťaže, oznámi 
usporiadateľovi, že sa u neho prejavila prekážka, ktorá mu bráni v účasti vo finálovom kole (pričom o 
každej takejto skutočnosti musia informovať usporiadateľa najneskôr 7 dní pred termínom finálového 
kola), postupuje do finálového kola účastník súťaže, ktorý bol porotou určený ako ďalší v poradí. V 
prípade neskorého oznámenia o ukončení svojej účasti v súťaži alebo ospravedlnenia z finálového kola 
je súťažiaci povinný uhradiť usporiadateľovi, prípadne usporiadateľskej agentúre náklady, ktoré jej tým 
vzniknú. 

 

4. Finálová súťaž je tvorená touto disciplínou: mixologická súťaž v miešaní drinku v časovom limite. 
 

5. Na predkolo aj finálovú súťaž bude dohliadať trojčlenná porota zložená z profesionálnych barmanov. O 
hodnotení poroty v každom kole súťaže bude zhotovený protokol podpísaný všetkými porotcami. 
Hodnotenie jednotlivých častí súťaže bude vychádzať z presne daných definícií - viď. príloha. 

 

6. Poradie účasti súťažiacich v predkole aj vo finále bude určené priamo na mieste žrebom. Losovať z 
osudia budú priamo súťažiaci. 

 
 

http://www.roxy.cz/


 

 

 
 

 

 

 

Predkolo / kvalifikácia sa uskutoční dňa 18. novembra 2013 Zahir coffe & drinks, Sládkovičova 
1, Nitra 949 01. http://www.zahircafe.sk, https://www.facebook.com/Zahircafe  

 
Finále súťaže sa uskutoční dňa 28. novembra 2013 v Prahe v klube Roxy a  

galérii NOD, Dlhá 33, Praha 1, 110 00. www.roxy.cz 
 

Pravidlá pre mixologickú súťaž - predkolo, finále: 

1. Súťaž vyhlasujeme v kategórii FANCY DRINK - súťaží sa iba s jedným druhom drinku s 
objemom 12 cl až 50 cl vrátane ľadu a vody z neho.  
 

2. Receptúra drinku do finálovej časti súťaže môže byť od receptúry v kvalifikácii mierne 
upravená, ale charakter drinku musí byť zachovaný. (Porota vo finále bude mať k dispozícii k 
náhľadu vami zaslanú receptúru pre kvalifikáciu). 

 

3. Prípadné zmeny v receptúre je súťažiaci povinný nahlásiť porote pred samotným vystúpením. 
 

4. Súťažný drink musí byť pripravený: 
Pre predkolo: v 2 porciách vrátane ozdoby v časovom limite maximálne 6 minút. Obe porcie sú 

 určené pre porotu, ktorá ohodnotí chuť i techniku prípravy.  
 
Pre finále: v 3 porciách vrátane ozdoby v časovom limite maximálne 12-tich minút (vrátane 

 komunikácie s porotou). Všetky porcie sú určené pre porotu, ktorá ohodnotí techniku prípravy, 
 prezentáciu a akosť drinku. 

 
Súťaž budú hodnotiť komisári z radov profesionálnych barmanov. 
Pomery jednotlivých hodnotení na celkový výsledok: 

 technika a prezentácia – 50% 

 akosť a chuť – 50%  
Ostatné pravidlá sú zhodné pre predkolo i finále. 
 

5. Receptúra 

a. Každý súťažný drink musí obsahovať ako bázu destilát Havana Club Añejo 3 Años, alebo 
Havana Club Añejo 7 Años. Pre ďalšie alkoholové zložky odporúčame využiť portfólio 
spoločnosti Jan Becher - Pernod Ricard (pozri prílohu č 1.). Na mieste bude súťažiacim k 
dispozícii HC Añejo 3 Años a HC Añejo 7 años. Ostatné ingrediencie si zabezpečí súťažiaci 
sám. Maximálne množstvo alkoholu v jednom drinku je 12cl, z toho najmenej 3 cl rumu 
Havana Club. Maximálny počet prísad vrátane strekov, zástrek a kvapiek nie je stanovený. 

b. Receptúra musia byť pôvodná a doteraz neprihlásená v žiadnej barmanskej súťaži. 

c. Receptúra musí byť vyjadrená v centilitroch, strekoch a kvapkách, kusoch alebo gramoch. 

d. Vopred pripravované a namiešané prísady a vajcia sú povolené. 

e. Poháre na súťažné drinky si každý súťažiaci dodá sám. 
                                         

 

 

 

http://www.zahircafe.sk/
https://www.facebook.com/Zahircafe
http://www.roxy.cz/


 

 

 
 

 

 

 

6. Dekorácia drinkov (ozdoba): 

a. Žiadne umelé prípravky alebo potravinárske farbivá nie sú povolené. Povolené sú iba jedlé 
suroviny. 

b. Medzinárodne známe korenie je povolené použiť. 

c. Príprava na vystúpenie prebieha v prípravovni v mieste konania. 

d. Všetky suroviny a doplnky na ozdoby (ako napr napichovadlá, srkacie steblá, a pod.) Si 
každý súťažiaci dodá sám. 
 

7. Súťažiaci budú používať vlastné barmanské náčinie prosté firemného označenia či logotypov . 

8. Súťažiaci v mixologickej súťaži vystúpi v klubovom alebo barmanskom úbore. Počas celej súťaže je 
zakázané nosiť oblečenie obsahujúce logá subjektov, ktoré sú v konkurenčnom postavení k 
usporiadateľovi a logá iných nápojových značiek, ako je logo Havana Club. Povolené je iba logo 
domovského podniku (prevádzky ), v ktorom barman pracuje. 

9. Vlastná hudobná produkcia pre podkres v priebehu klasickej súťaže je povolená. Hudobný nosič vo 
forme CD či USB dodá usporiadateľskej agentúre súťažiaci. 

10. Usporiadateľ zaistí ľad, ľadovú drť a pracoviská vo forme open baru. 

11. Usporiadateľ ani usporiadateľská agentúra nenesú zodpovednosť za škodu na majetku súťažiacich. 

12. Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie a usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví spôsobené 
súťažiacimi sebe či iným osobám v priebehu súťaže. 

13. V priebehu súťaže majú súťažiaci prísny zákaz požívania alkoholu a iných omamných látok. 

14. V prípade, že súťažiaci nedodrží akékoľvek z vyššie uvedených pravidiel , bude diskvalifikovaný! 

 

Hodnotenie súťažiacich a súťažných drinkov, priebeh súťaže, porota 

 
Hodnotenie súťažného vystúpenia a drinku: 
Hodnotiť budú komisári verejne priamo na mieste v priebehu prezentácie a následne po dokončení drinku. 
Konečné rozhodnutie vyslovia verejne po skončení všetkých kvalifikantov a finalistov! 
 
Priebeh súťaže: 
Každý súťažiaci bude počas svojho súťažného vystúpenia slovne komentovať a zdôvodňovať svoju prácu a 
prípravu drinku. K tomu bude mať k dispozícii head mikrofón. Slovný komentár práce a prípravy drinku 
bude súčasťou hodnotenia drinku a bude hodnotený prítomnou porotou. 
 

Závěrečné ustanovenia: 
 
1. Táto súťaž je určená všetkým osobám starším ako 18 rokov , ktorí sú štátnymi občanmi Českej 

republiky, s výnimkou zamestnancov usporiadateľa a usporiadateľskej agentúry a rodinných 
príslušníkov takýchto osôb. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby tvoriace 
domácnosť a / alebo osoby blízke v zmysle § 116 a 117 Občianskeho zákonníka. Zo súťaže budú ďalej 
vylúčené tie osoby, ktoré uvedú pri svojej registrácii do súťaže nesprávne alebo neúplné údaje, ktorých 
prihláška nebude správne vyplnená, bude odoslaná po uzávierke termíne prihlášok, ako aj tie, ktoré 
akýmkoľvek iným spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže alebo neplnia pravidlá tejto súťaže. Účasť v 



 

 

 
 

 

 

tejto súťaži nie je podmienená povinnosťou nákupu tovaru, členstvom v žiadnej barmanskej asociácii, 
ani zaplatením štartovného. 

 
 

2. Do súťaže bude zaregistrovaný iba taký účastník, ktorý riadne a úplne vyplní svoje kontaktné údaje v 
prihlasovacom formulári a ktorého súčasťou budú všetky požadované údaje a obsahové náležitosti. 

3. Všetky rozhodnutia poroty sú konečné bez možnosti odvolania. 
 

4. Víťazom mixologickej súťaže s právom reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži Havana Club 
International Grand Prix 2014 na Kube sa stáva súťažiaci, ktorý bol porotou najlepšie ohodnotený. 

 

5. Presný program predkola bude súťažiacim zaslaný e-mailom. 
 

6. Presný program finále súťaže bude uverejnený na www.havanaclub.cz a bude súťažiacim zaslaný e-
mailom.  

 

7. Záväznú prihlášku so záväznou receptúrou zasielajte najneskôr do 12. novembra 2013, e-mailom na: 
karol.domisch@pernod-ricard.com, alebo poštou na adresu: HCGP 2013, Jan Becher – Slovensko, 
s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09  Bratislava. (rozhodujúci je dátum na pečiatke Slovenskej pošty).  

 

8. Všetky informácie o súťaži možno získať na emailovej adrese karol.domisch@pernod-ricard.com, 
info@havana-club.sk alebo na telefónnom čísle +421 911 828 759. 

 

9. Výhrami 8. ročníka súťaže profesionálnych barmanov Českej a Slovenskej Republiky sú: 
     1. miesto v mixológii: zabezpečenie účasti na súťaži " Havana Club International Grand Prix 2014 " na   
 Kube, pohár, diplom. Všetci finalisti získajú vecnú cenu a certifikát . 
 Výhry budú súťažiacim na mieste odovzdané vo forme voucheru. Ak si výherca neprevezme svoju 
 výhru v lehote uvedenej vo voucheri príp. jemu oznámenej usporiadateľom či usporiadateľskou 
 agentúrou, výhra v takom prípade prepadá v prospech usporiadateľa. 
 

10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú vecnú výhru výhrou podobného typu a 
zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhry v prípade, že mu vonkajšie okolnosti 
bránia v odovzdanie výhry v súlade s týmito pravidlami. Vecná výhra v tejto súťaži nie je zameniteľná 
za hotovosť. 

 

11. Usporiadateľ, resp. usporiadateľská agentúra nenesie zodpovednosť v prípade, kedy nebude možné 
výhercu úspešne kontaktovať na e - mailovej adrese, adrese bydliska či telefóne, ktoré boli uvedené v 
registračnom formulári z dôvodov na strane tohto výhercu, najmä pre nesprávnosť či nefunkčnosť 
týchto údajov. 

 

12. Usporiadateľ, resp. usporiadateľská agentúra nenesú zodpovednosť za prenos dát po internete a to z 
dôvodu, že tento prenos nie je zabezpečený. 

 

13. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné posúdenie správnosti a úplnosti jednotlivých 
súťažných prihlášok, ako aj právo na vylúčenie ktorejkoľvek prihlášky z databázy účastníkov súťaže v 
prípadoch, že takáto prihláška nebude zodpovedať plne požiadavkám pravidiel, nebude obsahovať 
platné údaje, bude posúdená ako neetická či v rozpore s dobrými mravmi alebo v prípade podozrenia z 
pokusu podvodného získania výhry v súťaži. Rozhodnutie usporiadateľa je vo všetkých takýchto 
prípadoch konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. 

 

http://www.havanaclub.cz/
mailto:karol.domisch@pernod-ricard.com
mailto:karol.domisch@pernod-ricard.com


 

 

 
 

 

 

14. Usporiadateľ vytvorí videozáznam finále súťaže, ktorý dostanú všetci finalisti za účelom použitia 
výlučne pre osobnú potrebu. Finalisti nie sú oprávnení videozáznam užiť žiadnym zo spôsobov 
uvedených v autorskom zákone (napr. nie sú oprávnení ho rozmnožovať, oznamovať verejnosti apod) 
Snímanie vlastných zvukových, audiovizuálnych záznamov a fotografií v priebehu súťaže je zakázané. 

 

15. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek meniť pravidlá súťaže, vrátane termínu jednotlivých kôl súťaže, 
prípadne súťaž predčasne ukončiť. Tieto pravidlá sa riadia predpismi platnými v Slovenskej republike 

 

16. Vyplnením údajov v prihláške do súťaže a odoslaním prihlášky do súťaže každý účastník: 
 

a)   dáva usporiadateľovi súhlas s použitím v prihláške uvedenej e-mailovej adresy pre obchodné a 
marketingové účely usporiadateľa, najmä e-mailov informujúcich o priebehu tejto súťaže, 
obchodných oznámeniach usporiadateľa, vrátane marketingových e-mailových správ a pre ďalšie 
obchodné a marketingové účely usporiadateľa. Účastník súťaže môže svoj súhlas kedykoľvek 
odvolať zaslaním žiadosti o skončenie zasielania takýchto e-mailov na adresu usporiadateľa alebo 
na e-mailovú adresu, z ktorej bola e-mailová správa odoslaná. 

 

b)   dáva usporiadateľovi a usporiadateľskej agentúre, v súlade so zákonom č 101/2000 Zb. v platnom 
znení, súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, 
kontaktný telefón, e-mailová adresa, uvedených v prihláške do súťaže, za účelom preverenia jeho 
platnej účasti v súťaži a pre ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, najmä potom k 
podpore predaja značky Havana Club, na zverejnenie na svojich propagačných materiáloch, ako aj k 
použitia v rámci svojich PR aktivít v médiách, a to na dobu 5 rokov. Účastník zároveň vyjadruje 
súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyššie uvedeným spracovávané aj 
prostredníctvom tretích osôb, najmä usporiadateľskej agentúrou, osobami patriacimi do rovnakého 
podnikateľského zoskupenia ako usporiadateľ a obchodnými zástupcami usporiadateľa. 
Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie účastníkov osobné údaje. 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou 
formou na adresu sídla usporiadateľa uvedenú v úvode týchto pravidiel, a ďalej práva podľa § 21 
zákona č 101 / 2000 Z. z., Tj najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť , 
zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie 
alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním správcu porušené právo účastníka súťaže na ľudskú 
dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné 
okamihom doručenia na adresu usporiadateľa a má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a 
stratu nároku na výhru. 

 

c)  dáva usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka v platnom znení súhlas s obstaraním a 
použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a 
zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy urobených 
usporiadateľom, resp. usporiadajúcej agentúrou, podľa uváženia usporiadateľa v súvislosti s 
usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhier (ďalej len "snímok") pre komerčné účely na všetkých 
komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich 
následnou úpravou as ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného 
diela. Účastník udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a 
územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímku v 
súlade s jej určením poskytne. 

 

d)   schvaľuje tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené na všetkých súťažných dokumentoch, a 
zaväzuje sa ich dodržiavať. 

 



 

 

 
 

 

 

 

Prihlášky zašlite najneskôr do: 12. novembra 2013,  
e-mailom na: karol.domisch@pernod-ricard.com,  

alebo poštou na adresu: HCGP 2013, Jan Becher – Slovensko, s.r.o., 
Mlynské nivy 49, 821 09  Bratislava. (rozhodujúci je dátum na pečiatke 

Slovenskej pošty) 
 

Nižšie nájdete portfólio.  

Prihláška je v samostatnom dokumente alebo na stiahnute pod linkami:  

Link na pdf: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/66652322/hcgp2013/HCGP_2013_prihlaska_MIX_svk.doc  

Link na word: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/66652322/hcgp2013/HCGP_2013_prihlaska_MIX_svk.pdf  

  

mailto:karol.domisch@pernod-ricard.com
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66652322/hcgp2013/HCGP_2013_prihlaska_MIX_svk.doc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66652322/hcgp2013/HCGP_2013_prihlaska_MIX_svk.pdf


 

 

 
 

 

 

Príloha č 1: Portfólio spoločnosti Jan Becher - Pernod Ricard 

Produkt Obsah Objem  

 alkoholu balenia 
(l) 

Jan Becher Bitters   

 Becherovka 38,0% 1,00 

 Becherovka 38,0% 0,70 

 Becherovka tinbox 38,0% 0,70 

 Becherovka 38,0% 0,50 

 Becherovka 38,0% 0,35 

 Becherovka 38,0% 0,10 

 Becherovka 38,0% 0,05 

 Becherovka 38,0% 3,00 

 Becherovka Classic Collection 38,0% 6 x 0,05 

 Becherovka Lemond 20,0% 1,00 

 Becherovka Lemond 20,0% 0,50 

 Becherovka Lemond 20,0% 0,05 

 Cordial 35,0% 0,50 

 Aperitiv KV 14 40,0% 0,50 

Írska whisky   

 Jameson  40,0% 1,00 

 Jameson  40,0% 0,70 

 Jameson - plechová tuba 40,0% 0,70 

 Jameson  - 18 ročný 40,0% 0,70 

 Jameson  40,0% 0,05 

 Jameson 1780 - 12 ročný 40,0% 0,70 

 Jameson Gold 40,0% 0,70 

 Jameson Rarest Vintage 46,0% 0,70 

Škótska whisky   

 Ballantine's Finest  40,0% 1,00 

 Ballantine's Finest  40,0% 0,70 

 Ballantine's 40,0% 0,50 



 

 

 
 

 

 

 Ballantine's PET 40,0% 0,05 

 Ballantine's - 12 ročná 40,0% 0,70 

 Ballantine's - 17 ročná 43,0% 0,70 

 Ballantine's - 21 ročná 43,0% 0,70 

 Chivas Regal 40,0% 0,70 

 Chivas Regal - krabička 40,0% 0,70 

 Chivas Regal  40,0% 0,50 

 Chivas Regal 40,0% 0,05 

 Chivas Regal - 18 ročný 40,0% 0,70 

 Chivas Regal - 25 ročný 40,0% 0,70 

 Chivas Regal  40,0% 2,00 

 Chivas Regal Gallon + kolíska 40,0% 4,50 

 Royal Salute 40,0% 0,70 

 The Glenlivet  12 ročný 40,0% 0,70 

 The Glenlivet  15 ročný 40,0% 0,70 

 The Glenlivet  18 ročný 43,0% 0,70 

 Passport Scotch 40,0% 0,70 

 Passport Scotch 40,0% 0,05 

Kanadská whisky   

 Canadian Special Old 40,0% 0,70 

Kubánsky rum   

 Havana Club Anejo Blanco 37,5% 0,70 

 Havana Club Anejo Blanco 37,5% 1,00 

 Havana Club Anejo Blanco 37,5% 0,05 

 Havana Club Anejo Especial  40,0% 0,70 

 Havana Club 3-ročný 40,0% 0,70 

 Havana Club 3-ročný 40,0% 1,00 

 Havana Club Anejo Reserva (5-ročný) 40,0% 0,70 

 Havana Club 7-ročný 40,0% 0,70 

 Havana Club Selección de Maestros 45,0% 0,70 

 Havana Club 15-ročný 40,0% 0,70 



 

 

 
 

 

 

Tequila   

 Olmeca Tequila Blanco 38,0% 0,70 

 Olmeca Tequila Blanco 38,0% 1,00 

 Olmeca Tequila Reposado 38,0% 0,70 

 Olmeca Tequila Anejo Extra Aged 38,0% 0,70 

 Olmeca Altos Plata 38,0% 0,70 

 Olmeca Altos Reposado 38,0% 0,70 

 Olmeca Tezón Blanco 38,0% 0,70 

 Olmeca Tezón Reposado 38,0% 0,70 

 Olmeca Tezón Anejo 38,0% 0,70 

Bourbon   

 Four Roses 40,0% 1,00 

 Four Roses 40,0% 0,70 

 Four Roses 40,0% 0,05 

 Four Roses Single Barrel 50,0% 0,70 

Cognac   

 Martell V.S. 40,0% 0,70 

 Martell V.S. 40,0% 0,03 

 Martell V.S.O.P. 40,0% 0,70 

 Martell Noblige 40,0% 0,70 

 Martell Cordon Bleu 40,0% 0,70 

 Martell X.O. 40,0% 0,70 

Vodka   

 Absolut Vodka 40,0% 0,05 

 Absolut Vodka 40,0% 0,50 

 Absolut Vodka 40,0% 0,70 

 Absolut Vodka 40,0% 1,00 

 Absolut Vodka 40,0% 1,50 

 Absolut 100 Vodka 50,0% 1,00 

 Absolut Citron Vodka 40,0% 0,05 

 Absolut Citron Vodka 40,0% 0,70 



 

 

 
 

 

 

 Absolut Kurant Vodka 40,0% 0,05 

 Absolut Kurant Vodka 40,0% 0,70 

 Absolut Mandrin Vodka 40,0% 0,70 

 Absolut Pears Vodka  40,0% 0,05 

 Absolut Pears Vodka 40,0% 0,70 

 Absolut Peppar Vodka 40,0% 0,50 

 Absolut Raspberri Vodka 40,0% 0,05 

 Absolut Raspberri Vodka 40,0% 0,70 

 Absolut Ruby Red Vodka 40,0% 0,70 

 Absolut Vanilia Vodka 40,0% 0,05 

 Absolut Vanilia Vodka 40,0% 0,70 

 Absolut Wild Tea Vodka 40,0% 0,70 

 Level Vodka  40,0% 0,70 

 Vodka Wyborowa 40,0% 0,70 

Ramazzotti   

 Amaro  30,0% 0,70 

 Grappa  40,0% 0,70 

 Sambuca  38,0% 0,70 

Anízovky   

 Ricard 45,0% 0,70 

 Pernod 40,0% 0,70 

Aperitívové víno   

 Dubonnet 14,8% 0,75 

Brandy   

 Sandeman Capa Negra 36,0% 0,70 

 Sandeman Capa Negra - krabička 36,0% 0,70 

Ararat 5 yo 40,0% 0,70 

Ararat 10 yo  40,0% 0,70 

Ararat 20 yo 40,0% 0,70 

Sherry   

 Sandeman Sherry Seco 15,0% 0,75 



 

 

 
 

 

 

 Sandeman Sherry Medium 15,0% 0,75 

 Sandeman Sherry Rich Golden  15,0% 0,75 

Portské   

 Sandeman Port Ruby červené 19,0% 0,75 

 Sandeman Port White biele 19,0% 0,75 

 Sandeman Port Tawny Imperial ružové 20,0% 0,75 

Calvados   

 Busnel V.S.O.P. 40,0% 0,70 

Likéry   

 Kahlúa 20,0% 0,70 

 Disaronno Originale Amaretto 28,0% 0,70 

 Malibu 21,0% 1,00 

 Malibu 21,0% 0,70 

 Malibu PET 21,0% 0,05 

Gin   

 Beefeater 40,0% 1,00 

 Beefeater 40,0% 0,70 

 Beefeater 40,0% 0,50 

 Beefeater 40,0% 1,50 

 Beefeater PET 40,0% 0,05 

 Beefeater 24 Super Premium 45,0% 0,70 

 Plymouth Gin 41,2% 0,70 

 Seagram's Gin 40,0% 0,70 

 Seagram's Gin 40,0% 0,05 

Šampaňské   

 Mumm Cordon Rouge biele 12,0% 0,75 

 Mumm Cordon Rouge biele 12,0% 0,20 

 Perrier Jouet Grand Brut biele 12,5% 0,75 

 Perrier Jouet Belle Epoque biele 12,5% 0,75 

Austrálske víno   

 Jacob's Creek Semillon Chardonnay biele 11,5% 0,25 



 

 

 
 

 

 

 Jacob's Creek Chardonnay biele 13-15 % 0,75 

 Jacob's Creek Semillon Chardonnay biele 12,0% 0,75 

 Jacob's Creek Shiraz Cabernet červené 13-15 % 0,75 

 Jacob's Creek Grenache Shiraz červené 13-15 % 0,75 

 Jacob's Creek Grenache Shiraz červené 13-15 % 0,25 

 Jacob's Creek Sauvignon blanc biele 12,5% 0,75 

 Jacob's Creek Merlot červené 13,5% 0,75 

 Jacob's Creek Shiraz Rosé ružové 12,5% 0,75 

 Jacob's Creek Sparkling Rosé ružové šumivé 11,5% 0,75 

 Jacob's Creek Pinot Noir Chardonnay biele 11,5% 0,75 

 Jacob's Creek Reserva Chardonnay biele 13,5% 0,75 

 Jacob´s Creek Reserva Shiraz červené 15,0% 0,75 

 Jacob's Creek Reserva Cabernet Sauv. 
červ. 

14,5% 0,75 

Argentínske víno   

 Graffigna Chardonnay biele 13,5% 0,75 

 Graffigna Malbec červené 13,5% 0,75 

 Graffigna Reserva Chardonnay biele 13,5% 0,75 

 Graffigna Reserva Malbec červené 14,0% 0,75 

 Graffigna Gran Reserva Malbec červené 14,5% 0,75 

Španielske víno   

 Campo Viejo Crianza červené  13,5% 0,75 

 Campo Viejo Reserva červené  13,5% 0,75 

 Campo Viejo Gran Reserva červené  13,5% 0,75 

Mexické pivo   

 Corona Extra 4,6% 0,355 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


