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VODKA
Vodka je jeden z nejpopulárnìjích destilátù. Je to èirá tekutina, døíve propagována bez typického aroma èi chuti. V dnení
dobì se vodky od sebe výraznì lií jak
svým aroma, tak samozøejmì i chutí.
Vyrábí se z kvasící substance jako jsou
brambory, zrno (rýe, obilí), sirup
z cukrové øepy. Vodka obsahuje obvykle
okolo 30% a 50% obj. alkoholu. Pùvod
vodky je nejasný, odhaduje se, e vznikla
nìkde v Polsku, Rusku, nebo v jiných
severských státech. Slovo vodka pochází
ze slovanského slova pro vodu, avak toto
oznaèení se zaèalo pouívat a v 17.
století.
Ochucená vodka je vodka ochucená jinými
ingrediencemi, ale nemá pøidaný cukr,
take nejde o likér. Ingredience se pøidají
do nádoby a nechají se nìjaký èas
vyluhovat.
Øada lidí pije vodku namraenou pøi teplotì
-18 °C, lihovina pøi této teplotì nevoní
a v podstatì ani nemá chu. Nìkde kolem
5 °C ji vodka prozradí svojí chu i vùni.
Pøi této teplotì a vyí je vhodné k vodce
konzumovat olivy a suenky, pøípadnì ji
zapíjet tomatovým nebo jableèným
dusem.
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Finlandia vodka
Vyrábí se pouze z pøírodních
surovin: prùzraèné ledovcové
pramenité vody, pøirozenì filtrované pøes ledovcovou morénu,
výhradnì z nejlepího estiøadého
jeèmene, který se vyznaèuje
nejniím moným obsahem
pøírodních mastných olejù, které
u mnoha vodek zpùsobují pachu
a zápach.

35
Finlandia Lime
Finlandia vodka s chutí èerstvých
limet.

40
Finlandia Cranberry
Nabízí dokonale vyváenou kombinaci
Finlandia Vodky a divokých brusinek.

40
Finlandia Mango
Snoubí severský chlad ledovcových pramenù køiálové Finlandia
vodky a tropického plodu manga.

40
Finlandia Grapefruit
Finlandia vodka Grapefruit osloví
vyváenou a delikátní chutí Finlandia
Vodky a èerstvého grapefruitu.

40
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Absolut vodka
Úspìch vodky ABSOLUT spoèívá v jedineèném procesu zpracování ozimé penice,
kterému se øíká kontinuální destilace
a kterou praktikoval ji od prvopoèátku
vodkový král Lars Olsson Smith.
Po destilaci je produkt podroben
ètyøfázovému filtraènímu
procesu, a tím vzniká jeden
z nejèistích destilátù na svìtì.
Dnes je vodka ABSOLUT
k dostání na 126 trzích
po celém svìtì, ze vech
destilátù zaujímá ètvrté místo
a je znaèkou èíslo dvì mezi
vodkami.

35

Absolut Vanilia
pièková vodka Absolut
s chutí vanilky.

45
Smirnoff Red
Je nejoblíbenìjí a nejprodávanìjí
vodkou svìta. Unikátní patentovaný
zpùsob výroby, trojí destilace
a desetinásobná filtrace pøes filtr
z døevìného uhlí zaruèují její
nejvyí monou kvalitu a èistotu
a pøedstavuje tak autentické ruské
dìdictví.

35
Russian Standard
Original
Je nádhernì jemný destilát
s èistou chutí, která zachovává
charakteristickou chlebovou
chu tradièní ruské vodky.

35
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Russian Standard
Platinum
Russian Standard Platinum je vodka
udivující èistoty a pozoruhodné chuti,
které není dosaeno pouze díky striktním
poadavkùm normy Dmitrije Mendìlejeva,
ale také díky pouití inovativních
technologií ve výrobním procesu.
Exkluzivní støíbrná filtrace,
pomalý a peèlivý proces vyadující
mimoøádnì vysoký stupeò
pøesnosti a nepøetrité kontroly
dovoluje dosáhnout ultrajemné
korekce, která èiní z tohoto
destilátu nezapomenutelný
záitek pro milovníky vodky.

40

Grey Goose
Ultra prémiová The World´s Best
Tasting Vodka je vyrábìna
ve Francii, oblasti Cognac, má
zaoblenou vùni s náznakem sladkosti, která pøipomíná jemné francouzské peèivo. Grey Goose vodka si
pøedevím v USA velmi rychle získala
vynikající povìst díky své kvalitì
a vyhrála øadu prestiních cen
v soutìích destilátù.

120

Koskenkorva Peach
Kombinace èisté finské vodky
a jemné chuti broskví. Kultovní
nápoj, který si vyslouil u svých
milovníkù pøezdívku Hopsinka.

25
Puschkin Time Warp
Energická vodka s obsahem taurinu,
kofeinu a ovoce.

25
Red Bull Boat
1x láhev vodky
Finlandia 1l,
6x Red Bull

999

