
45,-29,-pilsner urquell 12

pivo na čepu

o

kozel 11o

3/

10 L 1/

2 L

35,-23,-
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lahvové speciály
porter

frisco

39,-

39,-

1/

2 L

1/

3 L

3/

10 L 1/

2 L

birell světlý, polotmavý
birell ochucený

řidičské pivo
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po skleničce: po lahvince:

bublinky:

bílé:

7/ L10

2/ L10

7,5/ L
10

55,-

bohemiasekt - demi
bohemiasekt - brut

tramín červený - vin. vajbar (polosuché)

255,-
265,-

červené:
merlot - vinařství vajbar (polosladké)

299,-

229,-

vinařství znovín

vinařství hradil

prosecco 195,-
frizzante (točené)

2/ L
10 55,-

7/ L10

2/

100 L

rumové

250,-

Sortiment galli destillery       65,- (0,04l)

5x

ron abuello 12yo
ron millonario 10yo
dos maderas 5+5yo
pacto navio 7-15yo
malteco maya 15yo

sortiment rumů        100,- (0,04l)

galli destillery
zázvorový likér
lužický likér
mandlový likér
kávový likér

140,-

 položky z degustačních menu lze zakoupit i jednotlivě!

36,-1/

2 L

2/

100 L4x

vinný lístek

degustační menu
likérové

nápojový lístek

bar lidová
zahrada



káva (7 gramů)

ristretto 35,-
espresso 35,-

americano
40,-

cappuccino

40,-
doppio 45,-

45,-

lungo

latte macchiato 50,-

voda

jemně perlivá

mattoni perlivá

kohoutková 
s citrónem

neperlivá

domácí limonáda 45,-

1/

10 L 5,-

cocacola
1/

3 L

1/
4

39,-

Ltonic kinley

fanta
sprite

39,-
1/

4 Ldžus cappy 39,-

4/

100 L
rum

56,-ron mulata (7 letý tmavý kubánský třtinový rum)

95,-diplomático reserva exclusiva 

56,-havana club especial (tmavý kubánský třtinový rum)

(12 letý tmavý venezuelský třtinový rum)

95,-pampero aniversario reserva exclusiva (exkluzivní tmavý venezuelský třtinový rum)

whiskey & bourbon

75,-chivas regal

58,-tullamore dew
jack daniels  65,-

95,-gold cock 8years

jack daniels honey /
(12 letá skotská melted whiskey)

(irská melted whiskey)

(kvalitní česká singlemalt whiskey)

(tennessee whiskey)

gin
54,-beefeather (london gin)

beefeather pink 54,-

galli´s gin 65,-
(london dry gin z dolního podluží)

(jahodový gin)

vodka
39,-

finlandia 54,-
amundsen (česká vodka z pramenité vody - čistá nebo melounová

(finská vodka z vody z ledovce)

tequilla
54,-tequilla sierra silver

tequilla sierra gold 54,-

pálenky

likéry

65,-slivovice fleret

54,-jägermeister
39,-becherovka / becherovka lemond

39,-ďábelský krvesaj

65,-pircher williams
(česká ovocná pálenka)

(tirolská hrušková pálenka)

(německý bylinný likér)

(bylinný likér)

(český bylinný likér)

(další likéry si můžete vybrat z nabídky degustačních menu!)

(další rumy si můžete vybrat z nabídky degustačních menu!)

slivovice / hruškovice galli destillery (lokální pálenky z dolního podluží) 65,-

horká čokoláda 45,-

čaj (nabídka u obsluhy) 30,-

čaj s rumem 39,-
grog / horká griotka 39,-

horký sirup 45,-

svařák 49,-

45,-pečený čaj

horký sirup s vodkou 65,-

2/ L10

domácí ledový čaj

točená limonáda

1/

10 L

1/

10 L 45,-

1/

4 L

1/

3 L

1 L

29,-

29,-

29,-

speciální limo
dr.pepper (pravá amerika!)

root beer (kanadské limo)

klasické i zajímavé příchutě 

ovocný, černý a zelený  

49,-0,355 L

destiláty likéry, pálenky
& další dobroty

 

@lidovazahrada www.lidovazahrada.cz @lidovazahrada www.lidovazahrada.cz

dárkové poukazy zahrajte si!
billiard, fotbálek, 

šipky, karty, kostky,
člověče nezlob se!... 

nealko nápoje

horké nápoje

cola-zero

chutnalo vám?
 obdarujte své blízké
více info u obsluhy


