
 
 

Vysnil jsem si knihu bez hranic, 
 knihu nevázanou,  

se stránkami posetými hojnými květy fantazie.  
Na každém řádku se otevíral nový obzor,  

objevovala se nová nebesa,  
nové země,  
noví lidé.  

 
Jednomu z nich, 

 když si zdříml jednoho vymyšleného odpoledne, 
 se zdála tato slova.  

 
A protože potřeboval ruku, 

 která by je zapsala, 
 stvořil moji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clive Barker – Abarat 
 
 
 



Cenník sypaných čajov 
 

Ľadové čaje 
 

Ľadový čaj Vám môžeme na požiadanie vyrobiť z 
akéhokoľvek čaju v našej ponuke.  
Alebo z vybraných druhov zeleného a čierneho čaju s ovocím 
podľa ponuky. 
 

pohár 0,5 l:  (cukor, citrón)           + 0,50 eur k cene čaju 
   s ovocím                                            3,50 eur 
 

Ovocné čaje 
 

kanvička:   0,35 l                      2,30 eur           
   0,5 l                                                    2,80 eur 
   1 l                                      3,50 eur 
 

Ostatné 
 

kanvička:  0,35 l                                         2,20 eur 
   0,5 l                                    2,70 eur 
   1 l                                         3,30 eur 
 

Vybrané druhy čajov ponúkame aj ako viacnálevové do 0,35 l 
kanvičky. 

cena za každý ďalší nálev                                         0,50 eur 
 

Upozorňujeme zákazníkov, že cena niektorých vybraných 
druhov čajov uvedených v ponuke sa môže líšiť od tu uvedeného 
cenníka. 
 

med 20g                                         0,25 eur 
 
Vybrané druhy čajov je možné aj zakúpiť v balení    50g/100g 



Zopár drobných čajových vedomostí 
 

Čierny čaj 
 

Tradícia výroby čierneho čaju (fermentácie) siaha do polovice 17.storočia. Čierny 
čaj obsahuje množstvo látok, ktoré priaznivo pôsobia na ľudský organizmus. 
Vitamín B1, ktorý prispieva hlavne pri duševnej práci a k upokojeniu nervov. Flór 
a niektoré minerálne látky, napr. draslík. Triesloviny, ktoré povzbudzujúci účinok 
teínu (čajového kofeínu) tlmia a pôsobia upokojujúco na tráviaci systém, sa 
uvoľňujú až pri 5 min. lúhovania a prepožičiavajú čiernemu čaju horkastú chuť. 
 

PuErh 
 

Najstarší čaj na svete. Pestuje sa v čínskej provincii Yunnan v špecifických 
podmienkach daných pôdou a klímou oblasti. Nazbierané čajové lístky sú 
zavädnuté, mierne pražené a zavinované. Potom je čaj fermentovaný za pomoci 
ušľachtilej plesne Aspergillus niger. Fermentácia prebieha za vysokej vlhkosti a 
pravidelného obracania listov 40-50 dní, potom je sušený horúcim vzduchom 
(150°C). Hotový čaj môže pri konštantnej vlhkosti - 90% - "dozrievať" aj niekoľko 
rokov, pričom účinnosť čaju ostáva stále rovnaká aj 60 rokov. Tvrdí sa, že PuErh 
časom naberá na kvalite, podobne ako dobré víno. Čaj PuErh je zvláštny tým, že 
ako jeden z mála čajov takmer neobsahuje teín, takže je vhodný aj na večerné pitie. 
Známy je predovšetkým tým, že pomáha veľmi účinne odbúravať nadbytočný tuk 
a znižuje hladinu cholesterolu v krvi. 
 

Zelený čaj 
 

Zelený čaj – nápoj bohov, čaj mladosti, čaj večného života. Zelený čaj má lahodnú 
chuť a vôňu a veľmi silné fyziologické účinky. Všeobecne sa uznáva priaznivý 
vplyv pitia zeleného čaju najmä pri prevencii rakoviny, zvýšenom cholesterole, 
upravuje krvný tlak. Fluorid spevňuje kosti a chráni zubnú sklovinu. V letných 
horúčavách sa odporúča piť vlažný, zabraňuje poteniu a potláča pocit smädu. 
 

Biely čaj 
 

Biely čaj sa považuje za gurmánsku lahôdku medzi čajmi. Čajové lístky sa oberajú 
ešte pred rozvinutím a zbierajú sa len čajové púčiky s prvými dvoma výhonkami. 
Ich spracovanie spočíva v zavädnutí čajových lístkov a ich neskoršom pomalom 
sušení, niekedy i na priamom slnku. Ich nálev je veľmi svetlý a chuť a vôňa 
neopakovateľne jemná a aromatická. Biely čaj je pomerne vzácny, cenený najmä 
pre jeho regeneračné účinky. Biely čaj pochádza takmer výhradne z Číny, v 
malých množstvách sa pestuje na Srí Lanke a Indii. 
 



Oolong 
 

Oolong pochádza z čínskeho slova Wu lung, čo znamená v preklade čierny drak. 
Pôvodnou domovinou oolongov sú hory Wu-i na severe provincie Fu-tien.  
Niekedy sa zvykne označovať ako modrozelený čaj. Nálev má zlato-oranžovú 
farbu, jemnú   vôňu a delikátnu  nasládlu až medovú chuť, ktorá v ústach dlho 
príjemne doznieva.  Oolongy majú pozitívny vplyv na kardiovaskulárne choroby, 
pri dlhodobom užívaní spomaľujú procesy starnutia. 
 

Maté 
 

Maté – zelené zlato indiánov. Paraguajskí Indiáni si čaj zo zeleného maté cenili 
hlavne pre silné a dlhotrvajúce povzbudzujúce účinky. Dodnes je najobľúbenejším 
nápojom Južnej Ameriky. Indiáni považovali maté (cezmína paraguajská, lat. Ilex 
paraguariensis) za posvätnú rastlinu. Maté obsahuje štyri percentá mateínu, ktorý 
je chemicky veľmi príbuzný kofeínu, čo je asi jeden a polkrát viac, ako má káva, 
ale jeho povzbudivé účinky sa vďaka ostatným látkam, ktoré čaj obsahuje, tlmia a 
povzbudenie prichádza pozvoľna a rovnomerne. Jeho pitie je preto zdravšie ako 
pitie kávy a nie je návykové. 
 

Honneybush 
 
Honeybush pochádza podobne ako rooibos z Juhoafrickej republiky. Honeybush 
potrebuje k životu špecifické podmienky. Najlepšie mu vyhovuje vlhká klíma. 
Získava sa z kríkovitej rastliny Cyclopia intermedia (volá sa podľa druhu 
Heuningbos), ktorá rastie divoko v horských oblastiach. Má jemnú medovú, 
ovociu podobnú chuť a vôňu.  
 

Rooibos 
 

Tzv. čaj – nečaj. Nazýva sa tak preto, že sa vyrába z rozkúskovaných vetvičiek a 
špicatých listov juhoafrického kra Aspalatus linearis. Pripisujú sa mu liečivé 
účinky pri ekzémoch, alergiách, neurózach, nespavosti, či bolestiach hlavy. 
 

Žltý čaj 
 

Žltý čaj je vzácnou a drahou čínskou špecialitou a jeho presný výrobný postup je 
utajovaný. Jeho čajové lístky sa nesušia rýchlo ako pri zelenom čaji, ale pomaly a v 
silných vrstvách pomerne dlhý čas, pričom sú zakryté ľanovou látkou. Nálev má 
svetlú, zlatožltú farbu a veľmi zaujímavú svojráznu chuť s medovým nádychom. 
Ako žlté sú často predávané aj čaje, ktoré tento názov získali ako čaje cisárske, 
pretože žltá je tradičná cisárska farba. 
 



Čierne čaje 
 

Ceylon OP Nuwara Eliya 
 
OP = čaj pozostávajúci z celých mladých lístkov. 
Pravidelne zvinuté, tenké lístky dávajú po zaliatí hnedý, až 
oranžovohnedý nálev. Chuť je jemnejšia, ovocná, s tónmi čerešní. 
Značne povzbudivý. Nuwara Eliya je náhorná plošina obklopená 
horami s výškou cez 2000 metrov. V regióne sa produkujú tie 
najlepšie čaje na celom ostrove, pretože podmienky na pestovanie 
čajovníka sú tu takmer dokonalé.  
 
Kanvička:       0,35 l                                                                    2,50 eur 
 

Lapsang Souchong (tento čaj je viacnálevový - 3x) 

Lapsang Souchong je povestný svojou dymovou, údenou vôňou. 
Žltohnedý nálev má ľahkú, jemne nahorklú chuť, s miernou 
zvieravosťou. Je iba málo povzbudivý, pretože sa vyrába zo 
starších lístkov. V nich je obsah kofeínu prirodzene nižší. Už viac 
ako 200 rokov sa v horách Wuyi čínskej provincie Fujian (Fu-ťien) 
produkuje tento „údený“ čaj. História vzniku siaha do 17. storočia, 
keď sa čajové lístky sušili nad horiacimi borovicovými vetvičkami. 
Tie čaj zadymili a výrazne ovplyvnili jeho výslednú vôňu a chuť. 
Veľkým milovníkom Lapsangu bol štátnik Winston Churchill. 

 

Golden Monkey  (tento čaj je viacnálevový - 3x) 
 
Jeden z najjemnejších čínskych čiernych čajov z Provincie Fujian. 
Na jeho výrobu sa zbierajú len pupene a prvý lístok. Názov dostal 
podľa tvaru lístkov, ktoré pripomínajú opičie tlapky. Čiernohnedé 
lístky drátikového tvaru s vysokým obsahom zlatavých tipsov 
dávajú po zaliatí priezračný nálev svetlohnedej farby. Chuť aj vôňa 
nálevu pripomína čokoládu s orieškami. 
 
Kanvička:       0,35 l                                                                    3,00 eur 



Čierne aromatizované čaje 

Maui 

Zloženie: pravý čierny čaj, jablká, figy, citrónová kôra, prírodná 
aróma, kvaty nevädze poľnej. 
 

Earl Grey Superior 

Zloženie: Pravý čierny čaj Ceylon Ruhuna, prírodná aróma 
bergamotu, kvety pomarančovníka. 

Pu Erh 
 

Fittness 
 
Ľahko citrusová chuť v harmónii s červenými plodmi. 
Zloženie: Pravý čierny čaj Pu-Erh (min. 85,2%), šípky, jablká, zelené 
maté, aróma, fúzatka citrónová. 
 

PuErh (tento čaj je viacnálevový - 3x) 
 
Charakteristická zemitá chuť a výrazná, silná vôňa. Šedohnedé 
lístky dávajú tmavý nálev, pripomínajúci farbou čiernu kávu. 
Mierne, až stredne povzbudivý. 
Pu-Erh je čaj pochádzajúci z hornatých oblastí  provincie Yunnan 
(Ju-nan). Bol pokladaný za skoro všeliek a preto mu prischol názov 
„čínsky penicilín“. Používal sa dokonca na platenie daní. Jeho 
spracovanie prebieha za prítomnosti rôznych bakteriálnych a 
hubových kultúr. Ide tak o kontrolovanú fermentáciu lístkov, ktorá 
neprebieha pri výrobe žiadneho iného čaju. Takto Pu-erh získava 
svoju typickú zemitosť. Presný proces výroby sa tají a každá oblasť 
stráži svoj vlastný recept. 
 
 



Zelené čaje 
 
Daejak (tento čaj je viacnálevový - 3x) 

Zelený čaj, ktorého lístky sa trhajú počas posledného zberu 
prebiehajúceho v júni. Po ich zaliatí vzniká priezračný, zelenožltý 
nálev. Jeho chuť je vyvážená, sladkastá a jemná, s tónmi kvetového 
medu. Pochádza z najväčšej kórejskej čajovej plantáže Seogwang,  

 
Jade Needle (tento čaj je viacnálevový - 3x) 
 
Zelený čaj z provincie Sechuan. Dva týždne pred zberom 
dochádza k zatieneniu čajových krov. Lístky tak získavajú 
tmavozelenú farbu. Pravidelne zvinuté, lesklé zelené lístky 
ihličkovitého tvaru vytvárajú žltozelený nálev príjemnej, ľahko 
sladkastej vône. Typická chuť umami so smotanovým pozadím 
sa v závere rozprestiera do sladkých ovocných tónov.  
 
Kanvička:       0,35 l                                                                    ,   eur 

 
Tamaryokucha (tento čaj je viacnálevový - 4-5x) 
 

Tamaryokucha má ľahko dymovú a trávnatú vôňu s nálevom 
sfarbeným do smaragdovo zelena. Chuť je jemná, príjemne 
nasladlá, mierne korenená, s mandľovými podtónmi.Jej názov 
znamená v preklade „zakrútený čaj“, pretože má lístky netradične 
zvinuté do špirál. Patrí medzi japonské čajové špeciality a chuťou 
sa dá prirovnať ku kvalitným čajom sencha. Na jej výrobu sa 
špecializujú najmä na ostrove Kjúšu.  

Kanvička:       0,35 l                                                                     ,   eur 
 
 
 



Zelené aromatizované čaje 

 
 

Čaj cisárov 
 
Vyvážená, ľahká, harmonická chuť korenia a kvetín. 

Zloženie: Pravé zelené čaje Sweet Flower, Yunnan Green, Formosa 
Gunpowder, Phoenix Eyes, pravý biely čaj Snow Buds, kardamón, 
aróma, santalové drevo, kurkuma, chryzantéma, jazmín, 
osmanthus, listy kari. 

Cena tohto čaju sa líši od jednotného cenníka. Platia ceny ako pre 
Honneybush čaje. 
 

Earl Green 
 
Zloženie: Pravý zelený čaj Sencha, nevädza, aróma bergamotu. 
 

Geisha 
 
Zloženie: Pravé zelené čaje Sencha, China Bancha a Kukicha, 
sezam, bambusové výhonky, schizandra, zázvor, ruže, aróma. 
 

Wellness - Ginko 
 
Zloženie: Pravý zelený čaj Sencha, černice, ginko (min. 7,5%), plody 
a kvety bazy, maliny, aróma, ruže. 
 

Tuareg 
 
Zloženie: Pravý zelený čaj Gunpowder, nana-mäta. 
 
 
 
 
 



Biele čaje 

Jasmine Dragon Phoenix Pearls (tento čaj je viacnálevový - 3x) 

Čaj pochádza z čínskej provincie Fujian (Fu-ťien). V jemnej 
lahodnej chuti dominuje sladkosť a delikátne tóny jazmínu. Čajové 
lístky sú istý čas premiešané s kvetmi jazmínu, kým nepreberú jeho 
vôňu. Potom sa kvety ručne vyberajú. Pupene a dva najbližšie 
lístky sa nakoniec ručne zvinú do úhľadných guľôčok 
pripomínajúcich perly. Tento skvelý čaj má nízky obsah kofeínu a 
príjemne uvoľňuje nervové napätie. 

Kanvička:       0,35 l                                                                       3,30 eur 

Jahoda - aloe 

Zloženie: Pravý biely čaj Shou Mei, jablká, jahody (min. 3%), 
aróma, nechtík lekársky, aróma aloe (min. 1,8%). 
 

Mantra 
 

Zloženie: pravé biele čaje Shou Mei a Pai Mu Tan, plody goji 
(kustovnica čínska), kôra granátového jablka, prírodná aróma, 
pravé biele čaje White Pu-Erh Moonlight, Snow Buds, pravý zelený 
čaj White Monkey, nevädza. 
 

Žlté čaje 

Huang Xiao (tento čaj je viacnálevový - 3x) 

Vzácny žltý čaj , veľmi obľúbený počas dynastie Ming a Qing. 
Hovorí sa, že výrobný postup tohto čaju bol stratený a znovu 
objavený v 70. rokoch minulého storočia. Jeho kvalitu potvrdzujú 
mnohé ocenenia - napríklad v roku 1999 vyhral China´s Tea Cup.  
 
Kanvička:       0,35 l                                                                    2,70 eur 



Oolongy 
 
 

Hong Shui (tento čaj je viacnálevový - 5x) 
 
Taiwanský oolong z oblasti Lugu v juhozápadnej časti provincie 
Nantou. Je viac oxidovaný, v chuti sa tak odrážajú skôr tóny 
zrelého ovocia než kvetín. V chuti dominujú kakaové bôby, 
príjemná sladkosť lúčneho medu a nádych lieskových orieškov. 
 
Kanvička:       0,35 l                                                                    3,50 eur 
 
 

Bylinné čaje 
 
Elixír mužnosti 
 

Pamajorán pozitívne ovplyvňuje duševnú výkonnosť a krvný tlak. 
Mäta a verbena podporujú imunitu. Valeriána a levanduľa 
pomáhajú odstraňovať stres. 

Zloženie: vňať pamajoránu, železníka a mäty, koreň valeriány 
lekárskej, kvet levandule 

 

Živá voda 
 

Baza, echinacea, rakytník aj divozel podporujú prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu. Rakytník spomaľuje proces starnutia, 
podporuje činnosť srdca a udržuje zdravú pokožku. 

Zloženie: kvet bazy a lipy, plod rakytníka, kvet echinacei, vňať 
túžobníka a tymiánu. 

 



Honneybush 

 
Cena týchto čajov sa líši od jednotného cenníka: 
Kanvička:     0,35 l         2,40 eur  

          0,5 l      2,90 eur 
          1 l      3,70 eur 

 
 

Morský príliv 
 

Zloženie: honeybush (min.79%), karamel, aróma, kvety broskyne, 
vŕbovka malokvetá. 
 

Orange Cream 
 

Zloženie: Honeybush (min. 86%), pomarančová kôra (min. 4%), 
čokoláda, prírodná aróma, kvety pomarančovníka (min. 1,3%) a 
nechtíka. 
 
 

Rooibos 
 

Advent 
 
Zloženie: rooibos (min. 77,5%), hrozienka, aróma, jablká, citrónová 
kôra, klinčeky, mandle, kardamón, kvety bodliaka a nevädze. 
 

Chladivé jahôdky 
 
Zloženie: Zelený bio rooibos (min. 77%), melón, ibištek, aróma, 
jahody (min. 0,3%), vres, nana-mäta. 
 
 
 



Ovocné čaje 

 

Tropická búrka 
 
Zloženie: Jablká, šípky, banán, ananás, pomarančová kôra, červená 
repa, aróma. 
 

Ovocie v rume 
  
Zloženie: Ibištek, ostružiny, ananás, šípky, hrozienka, maliny, 
višne, rumová aróma (min. 1,7%), aróma, ruže, vanilka. 
 

Tajomná vášeň 
 
Zloženie: Jablká, broskyne, šípky, repa, karamel, čokoláda, puky 
ruží, aróma, pivonka, slnečnice. 
 

Brusnicový krém 
 
Zloženie: Baza, hrozienka, ibištek, brusnice (min. 10%), slivky, 
jablká, karamel, aróma, listy brusnice, čučoriedky, maliny, vres. 
 

Baza - jahoda 
 
Zloženie: jablká, baza (min.20%), hrozienka, červená repa, aróma, 
kakaové šupky, červené korenie, maliny, jahody (min.1%). 
 

Jahoda - levanduľa 
 
Zloženie: jablká, šípky, jahody (min.5%), baza, maliny, červená 
repa, nana mäta, kvety levandule (min.1%). 
Tento čaj je obzvlášť vhodný na prípravu ľadového čaju. 
 
 
 



Maté 
 

Rio Grande 
 
Zloženie: maté green (min.65,8%), zázvor (min.16,4%), broskyňa 
(min.12,8%), prírodná aróma, kvety bodliaka a slamihy piesočnej. 
 

Šamanov oheň 
 
Zloženie: Pražené maté (min. 68,2%), zázvor, aróma, plátky 
pomaranča, biele korenie, plody Goji, červené korenie, pivonka, 
santalové drevo, chilli papričky, kvety bodliaka, slnečnice. 
 

Maté IQ 
 
Zloženie: Maté (min. 72,2%), ginko, guarana, mango, pomarančová 
kôra, aróma, kvety pomarančovníka, modré kvety slezu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkoholické nápoje 



 

Belgické a remeselné pivá – podľa ponuky 
 

Nealkoholické nápoje 
 

Coca-cola                   1,25 eur   (0.33 l) 
Fanta                      1,25 eur   (0.33 l) 
Sprite                                  1,25 eur   (0.33 l) 
Fuze Tea                     1,50 eur     (0.5 l) 
Cappy džús  -   podľa ponuky             1,30 eur   (0,33 l) 
                 2,75 eur      (1 l) 
Bonaqua                1,00 eur   (0,25 l) 
Bernard (nealko pivo) – slivkové; višňové           1,50 eur    (0,5 l) 
Sládkova limonáda – originál; jablko                   1,50 eur    (0,5 l) 
Fentimans –  Baza; Mandarínka;  Púpava a lopúch; Curiosity Cola                                          
                                                                             2,25 eur   (0.25 l) 
Mellos –  Ruža a ibištek; Borievka a chilli                 2,25 eur  (0.25 l)                                                      
 
 

Káva 
 

Espresso veľké                   1,20 eur 
Espresso malé                1,20 eur 
Turecká káva                                                                     1,40 eur 
 

Pochúťky 
 

Horalka                    0,40 eur 
Keksík ku káve 6g                0,10 eur 
Lízanka ovocná                     0,12 eur 
7 Days Bake Rolls                                             0,85 eur 
7 Days croissant                                             0,50 eur 
Tyčinky slané DRU (220g)                                         1,25 eur 
Špaldový koláčik - podľa ponuky                       0,50 eur 



 

Alkoholické nápoje 
(Belgické pivá) 

 

Leffe de Noël – 15,6°___________________________2,80 eur    
(0,33l) 

 
Vianočný špeciál jednej z najznámejších belgických značiek. 
 

Má jemnú korenistú príchuť škorice, ktorú dopĺňa aróma 
ovocia a dreva. Sladké a horké chute sa miešajú do jemného a 
delikátneho zakončenia. Je to pivo, ktoré vás dostane do 
skutočnej sviatočnej pohody. 
 
Brigand – 18,9° ________________________________2,80 eur    
(0,33l) 
 
Silné svetlé pivo s plnou a jemne horkou chuťou, ktorá je 
príjemne vyvážená a priama, z arómy vystupujú citrusy, slad 
a korenie. 
 
Pivo sa varí v známom pivovare van Honsebrouck v Ingelmunster-i a 
dozrieva v pivniciach kaštieľa, ktorý pivovar kúpil. Začal písať svoju 
históriu v roku 1900 a svoju slávu získava najmä od roku 1953 vďaka 
inováciám Luc Van Honsebroucka. 
 

Grimbergen Blond – 14,7° ______________________2,70 eur    
(0,33l) 
 
Ľahké, svetlé a na podnebí kvasnicovo hebké pivo. Pripomína 
trapistické pivá s penivou čapicou, ktorá pomaly opadá. Má 
ľahko chmeľovú arómu, ktorá je v chuti menej výrazná. Je 
jemne sladké, nie však nadmieru, so silnou stopou vanilky v 



chuťovom dozvuku. Je veľmi dobre piteľné. Množstvo, ktoré 
je možné vypiť, však obmedzuje jeho sila. Je to komplexný a 
príjemný belgický ale, ktorý stojí za ochutnanie. 
  
Podľa tradície sa Grimbergen Blond varí podľa starobylej receptúry, ako 
sa od roku 1128 varilo v Grimbergen Abbey, i keď pivovar Alken-Maes 
pochádza z roku 1880 a vznikol zlúčením dvoch miestnych pivovarov. 

 

 

Corsendonk Christmas Ale– 18,3°________________2,50 eur    
(0,33l) 

Pri výrobe tohoto červeno-hnedého vianočného piva pivovar 
Corsendonk používa špeciálne prísady, ktoré pivú dávajú 
jemne korenistú chuť s dotykom koriandra. Vo svojej 
delikátnej sladovej chuti ponúka to, čo vianočné pivo má 
mať: korenistú, hrejivú, vyváženú chuť so suchým a jemným 
doznievaním. 
 
Pink Killer – 12°______________________________2,30 eur    
(0,25l) 

"Ružový zabiják" so srdcom z červeného grepfruitu. Ovocné 
vrchne skvasené pšeničné pivo je sladšej chuti, vhodné najmä 
na uhasenie smädu v letnom období. Červený grepfruit mu 
dodáva okrem ovocnej trpkosti aj neobvyklú ružovú farbu. 

Chimay Rouge– 15,5° _________________________ 2,80 eur    
(0,33l) 
 



Trapista medenej farby s ľahkou ovocnou arómou s 
nádychom marhule a čiernych ríbezlí. V chuti sú ovocné 
stopy, ktoré vyvažuje príjemná horkosť a suché korenisté 
zakončenie. 
 
Opátstvo Abbaye de Notre Dame de Scourmont bolo založené v roku 
1850. V roku 1862 bol otvorený pivovar, ktorý poskytoval mníchom 
obživu a prinášal opátstvu finančné príjmy. Od roku 1925 sa začali 
komerčne predávať pivá Chimay. Po tom, čo mnísi vybudovali ziskový 
podnik, ktorý je momentálne najväčším zamestnávateľom regiónu, sa 
mnísi vrátili k bohoslužbám a pivovar funguje ako samostatná firma. 
 

 
 
 
Nealko miešané nápoje 
 
Abarat 
 
Zloženie: zelený ľadový čaj nestea, jablkový džús, ananásový džús, 
banánový sirup. 
 

2 dcl          1,55 
eur 
 
Alexander Baby 
 
Zloženie: Coca-cola, citrónová šťava, sirup grenadina. 
 

0,7 dcl          1,20 
eur 
 
HUHU kokteil 



 
Zloženie: citrónová šťava, pomarančový džús, ananásový džús, 
sirup grenadina. 
 

1,4 dcl          1,40 
eur 
 
Chcem to! 
 
Zloženie: broskyňový džús, sirup grenadina, minerálka. 
 

1,5 dcl          1,15 
eur 
 
Popoluška 
 
Zloženie: citrónová šťava, ananásový džús, pomarančový džús, 
sirup grenadina, minerálka. 
 

1,5 dcl          1,50 
eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vodné fajky 
 

Vodnú fajku Vám na požiadanie pripravíme v salóniku. 
Fajčenie vodnej fajky trvá cca 1 hodinu. 

 

Tabak 
 

Al Fakher - 7,50 eur 

Čoko-mint ; Granátové jablko 
 
Al Nakhla – 6,00 eur 

Marhuľa ;  Višňa ;  Pomaranč;  Kapučíno;   Figy;  Jablko 
 
Cleopatra– 6,50 eur 

Dve hrozná; 
 

Beznikotínové kamienky 
 

Shiazo– 6,50 eur 

Marakuja; 
 
Ice Rockz– 6,50 eur 

Kiwi;   Jablko-figa;  Červený melón;  Malina;  
 
Shisha Shock– 6,50 eur 

Mäta; 
 

 
Prosíme Vás, aby ste mali na pamäti, že fajčenie vodných 
fajok, dokonca aj iba s beznikotínovými kamienkami, je na 
území Slovenskej republiky povolené až osobám starším 
ako 18 rokov. Ďakujeme. 


