
	 Zlatý	Bažant	Tankové	10°	 	 0,50	l	 1,20	€
	 Zlatý	Bažant	Tankové	10°	 	 0,30	l	 0,80	€
	 Zlatý	Bažant	´73	 	 	 0,50	l	 1,40	€
	 Zlatý	Bažant	´73	 	 	 0,30	l	 0,90	€
	 Krušovice	12°	 	 	 	 0,50	l	 1,40	€
	 Krušovice	12°	 	 	 	 0,30	l	 0,90	€
	 Zlatý	Bažant	Radler	0,0%	Citrón	 0,50	l	 1,40	€
	 Zlatý	Bažant	Radler	0,0%	Citrón	 0,30	l	 0,90	€
	 Zlatý	Bažant	Nealko	 	 	 0,50	l	 1,40	€
	 Zlatý	Bažant	Nealko	 	 	 0,30	l	 0,90	€
	 Lišiak	zo	sadu	 	 	 	 0,40	l	 1,40	€

Pivo	 z	 tankov	 v	 Zion	 clube	 cestuje	 priamo	 z	 pivovaru	 v	
Hurbanove	v	špeciálne	upravených	cisternách	za	prísnych	

hygienických	 a	 technických	 podmienok,	 bez	 zásahu	 človeka	
a	 bez	 kontaktu	 so	 vzduchom.	 Vo	 vnútri	 pivného	 tanku	 je	
vzduchový	 kompresor,	 ktorý	 tlačí	 vzduch	 	 na	 vaky	 s	 pivom	
vo	vnútri	 tanku.	Pivo	 si	 tak	 zachováva	pôvodný	 obsah	CO2.	
Pivné	tanky	zároveň	udržiavajú	pivo	po	celý	čas	v	 ideálnych	
teplotných	 podmienkach	 a	 sanitačná	 	 jednotka	 zabezpečuje	
automatické	čistenie.	Výsledkom	je	vždy	stopercentná	chuť	a		
čerstvosť	podávaného	piva.	/www.zlatybazant.sk/

Samozrejmosťou	 v	 Zion	 clube	 je	
výnimočná	 starostlivosť	 k	 všetkým	

čapovaným	pivám,	vďaka	tomu	si	môžete	
vychutnať	 	 každé	 pivo	 v	 tej	 najvyššej	
možnej	 kvalite.	 Už	 niekoľko	 rokov	 po	
sebe	 sme	 získali	 od	 pivných	 inšpektorov	
maximálny	 počet	 bodov	 pri	 hodnotení	
prevádzky	a	certifikát	Umenie	čapovať.

	 Zlatý	Bažant	Radler	0,0%	Citrón	 0,50	l	 1,40	€
	 Zlatý	Bažant	Nealko	 	 	 0,50	l	 1,40	€
	 Zlatý	Bažant	Tmavé	 	 	 0,50	l	 1,30	€
	 Heineken	12°	 	 	 	 0,40	l	 1,50	€
	 Kelt	10°	 	 	 	 0,50	l	 1,20	€
	 Krušovice	12°	 	 	 	 0,50	l	 1,50	€
	 Starobrno	10°	 	 	 	 0,50	l	 1,20	€
	 Strongbow	 	 	 	 0,33	l	 1,40	€	
	 Desperados	 	 	 	 0,33	l	 2,60	€
	 Plzeň	12°	 	 	 	 0,50	l	 1,70	€
	 Zlatý	Bažant	10°	plech.	 	 0,50	l	 1,30	€

“

”

Ponúkame	 vám	 možnosť	
zapožičania	si	výčapného	

zariadenia.



Levanduľa	&	Čučoriedka
Sirup,	z	ktorého	je	limonáda	pripravovaná,	je	
vyrobený	 z	 čerstvých	 kanadských	 čučoriedok	
a	 jedlej	 levandule,	 ktorá	 je	 pestovaná	 na	
chemicky	 neošetrovaných	 poliach	 v	 oblasti	
Provance	na	juhovýchode	Francúzska.	Vďaka	
jednoduchosti	 zloženia	 si	 vás	 sirup	 získa	
nielen	svojou	chuťou,	ale	aj	známou	príjemnou	
vôňou.

Bazalka	&	Zelené	korenie
Tak	 ako	 bazalka	 aj	 zelené	 korenie	 je	 v	
kuchyni	 často	 používanou	 ingredienciou.	
Ich	 kombinácia	 dokáže	 vytvoriť	 jedinečnú	
osviežujúcu	a	navzájom	podporujúcu	sa	chuť.	
Čerstvá	 	bazalka	dodá	osvieženie	a	upražené	
zelené	korenie	zvýrazní	jej	chuť.

Jazmín	&	Pomaranč
Sirup	obsahuje	prémiový	zelený	čaj,	prevoňaný	
jazmínovými	 kvetmi.	 Pomaranče	 sú	 ručne	
odšťavované	 a	 doplnené	 o	 sušenú	 marockú	
mätu,	 škoricu	 a	 muškátový	 orech.	 Táto	
kombinácia	 surovín	 vytvára	 z	 tohto	 sirupu	
dokonalý	základ	pre	dokonalú	limonádu.

Zázvor	&	Ibištek
Tento	 životabudič,	 ktorý	 nakopne	 váš	 me-
tabolizmus	 sa	 podarilo	 vytvoriť	 kombináciou	
čerstvého	 zázvoru,	 sušených	 ibištekových	
kvetov,	škorice,	chilli	a	marockej	mäty.

Tymián	&	Citrón
Čerstvý	 tymián	 s	 citrónom	 nemusí	 byť	 len	
výsadou	 pri	 jedle.	 Suchá,	 jemne	 korenistá	
príchuť	 čerstvého	 tymiánu	 so	 šťavnatým	
citrónom	 vytvorí	 osviežujúci,	 no	 zároveň	
hlboký	dojem.

Mäta	&	Mate
Limonáda	z	tohto	sirupu	predstavuje	prírodnú	
alternatívu	 k	 pitiu	 kávy,	 či	 syntetických	
energetických	 nápojov.	 Sirup	 z	 kvalitného	
maurícijského	 trstinového	 cukru	 je	 doslova	
nabitý	 čerstvou	 mätou,	 marockou	 sušenou	
mätou	 a	 yerba	maté.	 Poskytuje	 dostatok	
vitamínov,	 minerálov	 a	 antioxidantov,	 ktoré	
zaručene	 naštartujú	 vaše	 telo	 a	 myseľ	
kedykoľvek	to	potrebujete.

Žihľava	&	Medovka
Žihľava	 je	 skoro	 všade	 prítomná	 rastlina	
a	 zaradená	 ako	 kráľovná	 liečivých	 bylín	 a	
zdravia,	 všetci	 ju	 poznáme	 pre	 jej	 pŕhlivý	
dotyk,	ktorý	je	naozaj	nezameniteľný.	U	nás	si	
ju	môžete	vychutnať	v	kombinácii	s	medovkou	
vo	forme	osviežujúcej	limonády.

Uhorka	&	Limeta
V	 horúcich	 dňoch	 si	 len	 ťažko	 predstaviť	
niečo	 osviežujúcejšie	 ako	 kombináciu	 čerstvo	
odšťavených	 uhoriek	 a	 limetiek	 s	 hŕstkou	
natrhanej	mäty.	Našli	 sme	 súhru	 s	 jedlom	a	
vytvorili	tak	príjemnú	a	zaujímavú	chuť.

Kofola	čapovaná		 	 	 0,10	l		 0,30	€
Minerálka	Rajec	 	 	 0,33	l		 1,00	€
Vinea	Biela,	Červená	 	 	 0,25	l		 1,30	€
Rauch	džús	rôzne	druhy		 	 0,20	l		 1,30	€
Limonáda	Herbert	 	 	 0,10	l		 0,40	€
Ľadový	čaj		 	 	 	 0,35	l	 1,30	€
Royal	Crown	Cola	fl.	 	 	 0,25	l	 1,30	€
Coca		Cola	fľ.		 	 	 	 0,33	l	 1,30	€
Sprite	fľ.		 	 	 	 0,33	l		 1,30	€
Orangina	 	 	 	 0,25	l		 1,30	€	
Tonic	fľ.		 	 	 	 0,25	l		 1,30	€
Tonic	Zázvorový	fľ.		 	 	 0,25	l		 1,30	€
Tonic	Rose	fľ.		 	 	 	 0,25	l		 1,30	€
Red	Bull	Energy	Drink		 	 0,25	l		 2,50	€
Minerálka	rozl.		 	 	 0,10	l		 0,30	€
Coca		Cola	rozl.			 	 	 0,10	l		 0,40	€
Sprite	rozl.		 	 	 	 0,10	l	 0,40	€
Citronáda		 	 	 	 0,10	l		 0,20	€
Sodovka	 	 	 	 0,33	l	 0,70	€



Zalievaná	káva		 	 	 1,10	€
Viedenská	káva		 	 	 1,50	€
Espresso	Čierna	Perla			 	 1,20	€
Cappuccino		 	 	 	 1,60	€
Latte	Macchiato		 	 	 1,70	€
Ľadová	káva		 	 	 	 1,80	€
Originál	grécke	frappé			 	 1,50	€
Smotana	do	kávy		 	 	 0,20	€
Šľahačka	35g	 	 	 	 0,40	€
Káva	so	sebou	(k	produktu	+)		 	 0,20	€

Klasická		 	 	 	 1,70	€
Nugátová		 	 	 	 1,70	€
Kokosová		 	 	 	 1,70	€
Biela		 	 	 	 	 1,70	€
Pistáciová		 	 	 	 1,70	€
Mliečna		 	 	 	 1,70	€
Oriešková		 	 	 	 1,70	€

Klasická		 	 	 	 1,70	€
Nugátová		 	 	 	 1,70	€
Kokosová		 	 	 	 1,70	€
Jogurtová	 	 	 	 1,70	€
Ľadové	cappuccino		orieškové		 	 1,70	€

Jahoda		 	 	 1,70	€
Melón		 	 	 	 1,70	€
Káva		 	 	 	 1,70	€
Jogurt			 	 	 1,70	€
Banán			 	 	 1,70	€
Lesné	plody		 	 	 1,70	€
Ananás		 	 	 1,70	€
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Ovocný	čaj		Proti	prechladnutiu	
Zloženie:	
jablko,	 šípky,	 ibištek,	 pepermint,	 ostružiny,	
červené	 ríbezle,	 jahody,	 	 červená	 repa,	 marocká	
mäta,	maliny,	ostružinové	lístky,	ružové	lupienky,	
prír.	identická	aróma	

Luhovanie:	8	-10	min.

Ovocný	čaj		Vianočný	punč
Zloženie:	
ibištek,	hrozienka,	jablko,	červené	ríbezle,	jahody,		
arónia,	ďatle,	mandle,	sušený	citrón,	pomarančová	
kôra,	prír.	identická	aróma

Luhovanie:	8	-10	min.	

Rooibos		Lákavé	pokušenie	
Zloženie:	
Rooibos	 (83%),	 kúsky	 ananásu,	 aróma,	 kvety	
ruže,	plátky	jahôd,	kúsky	limetky	a	manga,	kvety	
chryzanteny,	čučoriedky,	kvety	suezu

Luhovanie:	5	min.

Zelený	čaj		Jahoda	v	Šampanskom	
Zloženie:	
pravý	zelený	čaj	sencha,	hrozienka,		
plátky	jahôd,	puky	ruží,	aróma,	
kvety	levandule	

Luhovanie:	2-	3	min.	

Čierny	čaj		Karamel
Zloženie:	
čierny	 ceylonský	 čaj,	 	 kakaové	 šupky,	 	 kúsky	
karamelu

Luhovanie:	2	-3	min.

Čierny	čaj		Iish	cream
Zloženie:	
čierny	čaj,	čokoláda,	aróma	Irish	cream

Luhovanie:	3	min.

Čaj	z	čerstvej	mäty	
Zloženie:	
mäta,	trstinový	cukor,	limetková	šťava

SYPANÉ	ČAJE	
V	ZION	CLUBE

Pre	dosiahnutie
originálnej	a	vyváženej	
chuti	je	veľmi	dôležité	
dodržať	čas	luhovania.

Rooibos		Lákavé	pokušenie		 	 	 1,40	€
Zelený	čaj		Jahoda	v	šampanskom		 	 1,40	€
Čierny	čaj		Karamel		 	 	 	 1,40	€
Čierny	čaj		Irish	cream			 	 	 1,40	€
Ovocný	čaj		Proti	prechladnutiu		 	 1,40	€
Ovocný	čaj		Vianočný	punč		 	 	 1,40	€
Čaj	z	čerstvej	mäty		 	 	 	 1,40	€

Zelený			 	 	 	 1,20	€
Čierny			 	 	 	 1,20	€
Brusnica	&	malina	&	Baza	čierna		 1,20	€
Citrón		&	Zázvor		 	 	 1,20	€
Lesná	zmes		 	 	 	 1,20	€
Arónia	ovocný	čaj		 	 	 1,20	€
Kamilka	&	Med		 	 	 1,20	€
Mäta	egyptská			 	 	 1,20	€
Melón	&	Jahoda		 	 	 1,20	€
Herbal	Balance		 	 	 1,20	€
Pomaranč	&	Mango	&	Škorica			 1,20	€

Horúce	Jabĺčko			 	 	 	 1,40	€
Med	20g		 	 	 	 	 0,30	€



Absolut	Vodka			 	 0,04	l		 1,70	€
Absolut	Vodka	Kurant			 0,04	l		 1,70	€
Absolut	Vodka	Mandrin		 0,04	l	 1,70	€
Absolut	Vodka	Vanilia			 0,04	l		 1,70	€
Absolut	Vodka	Mango	 	 0,04	l		 1,70	€
Amundsen	Vodka		 	 0,04	l		 1,20	€
Finlandia		 	 	 0,04	l		 1,70	€
Finlandia	Mango		 	 0,04	l		 1,70	€
Finlandia	Cranberry		 	 0,04	l		 1,70	€
Puschkin	Black			 	 0,04	l		 1,20	€
Puschkin	Time	Warp			 	 0,04	l		 1,20	€
Peach	Vodka		 	 	 0,04	l		 1,10	€

Beefeater	London	Dry	Gin		 0,04	l		 1,70	€
Bombay	Sapphire	Gin	 	 0,04	l	 2,00	€

Hruškovica	Imperator	Kosher	 0,04	l	 1,70	€
Slivovica	Imperator	Kosher	 0,04	l		 1,70	€	
Borovička	Koniferum	 	 0,04	l		 1,10	€
Slivovica	R.	Jelínek		 	 0,04	l		 1,70	€	
Hruškovica	R.	Jelínek			 0,04	l		 1,70	€
Bošácka	Slivovica		 	 0,04	l		 1,70	€

Olmeca	Blanco		 	 0,04	l		 2,30	€
Olmeca	Altos	Reposado		 0,04	l		 2,30	€
Tequila	Orita	Gold		 	 0,04	l		 1,40	€
Tequila	Orita	Silver	 	 0,04	l		 1,40	€

Havana	Club	Añejo	3	Años		 0,04	l		 1,70	€
Malibu			 	 	 0,04	l		 1,70	€
Bacardi		 	 	 0,04	l		 1,70	€
Tuzemský	Run			 	 0,04	l		 1,00	€
Captain	Morgan		 	 0,04	l		 1,80	€

Zion	Bomb
Havana	Club	Añejo	3	Años,	Absolut	vodka,	Tequila	
Orita	Gold,	Beefeater	London	Dry	Gin,	Cointreau,	
cukrový	sirup,	citrónová	šťava
Cena:	4,00	€

Piña	Colada
Havana	 Club	 Añejo	 3	 Años,	 Malibu,	 ananásový	
džús,	smotana
Cena:	4,00	€

Sour	Currant
Absolut	vodka,	ríbezľový	džús,
minerálka,	Grenadína,	šťava	z	citróna
Cena:	3,80	€

White	Peach
Havana	Club	Añejo	3	Años,	broskyňový	
džús,	smotana,	citronová	šťava
Cena:	3,80	€

Cuba	Libre
Havana	 Club	 Añejo	 3	 Años,	 Coca		 cola,	
limetková	šťava,	trstinový	cukor
Cena:	3,00	€

Tequila	Sunrise
Tequila	Orita	Gold,	pomarančový	
džús,	Grenadína,	citrónová	šťava
Cena:	3,20	€

Sex	on	the	Beach
Absolut	vodka,	Peach	vodka,	pomarančový	
džús,	grenadina
Cena:	4,00	€

Mojito	alkoholické
Havana	 Club	 Añejo	 3	 Años,	 minerálka,	
mäta,	trstinový	cukor,	limetka
Cena:	3,20	€



Hennessy	VS	 	 	 0,04	l		 3,10	€
Ararat	7	Years	Old	 	 0,04l	 2,50	€
Metaxa	5*		 	 	 0,04	l		 1,60	€
Soberano		 	 	 0,04	l		 1,30	€
Karpatské	Brandy		 	 0,04	l		 1,30	€
Karpatské	Brandy	Špeciál		 0,04	l		 2,60	€
Brandy	501		 	 	 0,04	l		 1,30	€

Jameson	Irish	Whiskey		 0,04	l	 2,00	€
Ballantine´s	Finest		 	 0,04	l		 1,70	€
Tullamore	Dew		 	 0,04	l		 2,10	€
Jack	Daniel´s		 	 	 0,04	l			 2,20	€
Jack	Daniel´s	Honey		 	 0,04	l		 2,50	€
Jack	Daniel´s	Gentleman		 0,04	l			 2,80	€
Jim	Beam		 	 	 0,04	l		 2,10	€
Seven	Crown		 	 	 0,04	l		 1,30	€
Chivas	Regal	12	Years	Old		 0,04	l		 2,90	€
Johnnie	Walker		 	 0,04	l		 2,00	€
Nestville	Whiskey	 	 0,04	l		 1,70	€

Becherovka	Original		 	 0,04	l		 1,30	€
Becherovka	Lemond		 	 0,04	l		 1,30	€
Jägermeister		 	 	 0,04	l		 1,50	€
Fernet	Stock		 	 	 0,04	l		 1,20	€
Fernet	Stock	Citrus		 	 0,04	l		 1,20	€
Fernet	Z	Generation		 	 0,04	l		 1,20	€
Fernet	Stock	Grand		 	 0,04	l		 1,30	€
Stroh	80	%		 	 	 0,04	l		 1,80	€
Absinth	Bitter	55%	 	 0,04	l	 2,30	€
Absinth	70%		 	 	 0,04	l		 2,10	€
Tatranský	Čaj	22%,	32%		 0,04	l		 1,30	€
Tatranský	Čaj	42%,	52%		 0,04	l		 1,40	€

Baileys		 	 	 0,04	l		 2,00	€
Kahlúa		 	 	 0,04	l			 2,10	€
Griotte		 	 	 0,04	l		 1,10	€
Cointreau	 	 	 0,04	l	 2,20	€

BMW
Baileys,	Malibu,	Jameson
Cena:	4,00	€

Jameson	Julep
Jameson,	minerálka,	mäta,	trstinový	cukor
Cena:	3,20	€

Beton
Becherovka	Original,	Kinley	tonic
Cena:	3,00	€

B52
Kahlúa,	Baileys,	Absinth	70%
Cena:	2,60	€

Black	&	White	(nealko	drink)
Sprite,	Grenadína,	Curacao	blue	sirup
Cena:	2,00	€

Mojito	nealkoholické
Jablkový	džús,	mäta,	trstinový	cukor,	limetka
Cena:	2,50	€

Magic	Sunset
Becherovka	Original,	pomarančový	džús,	Grenadína
Cena:	3,20	€



Víno	biele	rozl.			 	 0,10	l		 0,80	€
Víno	červené	rozl.			 	 0,10	l		 0,80	€
Prosecco	 	 	 0,10	l	 1,30	€
Aperol	 	 	 	 0,25	l	 3,00	€
Varenie	vína		 	 	 0,10	l		 0,20	€
Hubert	sladký			 	 0,75	l		 8,00	€
Hubert	polosladký		 	 0,75	l		 8,00	€
Hubert	De	Luxe		 	 0,75	l		 9,50	€

Rizling	vlašský	
(JM	Vinárstvo	Doľany) 	 	 0,75	l		 7,00	€
Rulandské	biele	
(JM	Vinárstvo	Doľany)		 	 0,75	l		 8,00	€
Tramín	červený	
(JM	Vinárstvo	Doľany)		 	 0,75	l		 8,00	€
Sauvignon	
(Vinárstvo	Juraj	Zápražný)		 	 0,75	l		 10,00	€
Chardonnay	
(VVD	Dvory	nad	Žitavou)		 	 0,75	l		 14,00	€

Frankovka	modrá	
(JM	Vinárstvo	Doľany)		 	 0,75	l		 7,00	€
Modrý	Portugal	
(JM	Vinárstvo	Doľany)		 	 0,75	l		 8,00	€
Cabernet	sauvignon	
(JM	Vinárstvo	Doľany)		 	 0,75	l		 9,00	€
Merlot	
(Vinárstvo	Juraj	Zápražný)		 	 0,75	l	 15,00	€

Cabernet	sauvignon	rosé	
(Vinárstvo	Juraj	Zápražný)		 	 0,75	l		 8,00	€

JM	Vinárstvo	Doľany

Rodinné	vinárstvo,	kde	v	súzvuku	pôsobia	tri	generácie	vinárov.	
Výroba	vína	je	postavená	na	skúsenostiach	prvej	generácie,	no	

aj	na	inováciách	tej	najmladšej.
 JM	 Vinárstvo	 Doľany	 už	 roky	 vsádza	 na	 technológiu.	 Sleduje	 trendy,	

aby	 	 neustále	 zvyšovalo	 efektivitu	 výrobných	 procesov,	 a	 tým	 aj	 kvalitu	
svojho	vína.	Vďaka	vlastným	viniciam,	ktoré	sa	nachádzajú	v	okolí	vinárstva,	

spracovanie	hrozna	začína	takmer	ihneď	po	zbere.	Najvzdialenejšia	vinica	vinárstva	
sa	nachádza	len	5	km	od	miesta	spracovania.	

Vinárstvo	JURAJ	ZÁPRAŽNÝ

Vinárstvo	 JURAJ	ZÁPRAŽNÝ	bolo	 založené	 v	 roku	1999,	 čím	 sa	nadviazalo	na	 rodinnú	
tradíciu	 vo	 výrobe	 vína	 a	 pestovaní	 viniča	 v	malokarpatskej	 obci	 Vinosady.	Hrozno	 sa	

zberá	z	3,5	ha	vinohradov	Malokarpatského	regiónu.	Víno	sa	vyrába	aj	zo	starostlivo	vyberanej	
suroviny	z	Južnoslovenskej	vinohradníckej	oblasti.	
Pýchou	Vinárstva	JURAJ	ZÁPRAŽNÝ	je	aj	skutočný	unikát,	nová	pivnica	postavená	z	

300	ročných	pálfyovských	tehál.	Priestory	unikátnej	pivnice	chce	vinárstvo	využiť	hlavne	
na	vyzrievanie	červeného	vína.

VVD	Dvory	nad	Žitavou

V	súčasnosti	 vo	 Vinohradníckom	 a	 vinárskom	 družstve	v	 Dvoroch	 nad	 Žitavou	 obhospodarujú	 145	 hektárov	
vlastných	vinohradov.
VVD	Dvory	nad	Žitavou	sa	sústredí	hlavne	na	výrobu	

kvalitných	odrodových	vín,	kde	základnou	podmienkou	je	
aj	dopestovanie	zdravého	a	kvalitného	hrozna.	Pestovanie	
hrozna	 je	 pod	 kontrolou	 integrovanej	 produkcie,	 ktorá	
je	 zárukou	 kvality	 a	 ekologického	 pestovania	 hrozna,	
čo	 sa	hlavne	prejaví	 v	kvalite	vyrábaného	vína	a	vplyve		
vinohradníctva	na	životné	prostredie.



Cabernet	
sauvignon	
(akostné	 víno	 červené/suché,	 12,5%	 obj.	
alk.,	JM	Vinárstvo	Doľany)
Víno	 je	 typické	 svojou	 nezameniteľnou	
vôňou	 od	 čiernych	 ríbezlí,	 mätu	 cez	
pŕhľavu	a	končiac	pri	vôni	čokolády.	
V	ponuke	je	vo	forme	rozlievaného	vína.

Cena:	0,80	€/	0,1	l

Frankovka	modrá	
(akostné	 odrodové	 víno	
červené/suché,	13,0%	obj.	alk.,		
JM	Vinárstvo	Doľany)
Víno	 má	 rubínovo	červenú	
farbu.	Zaujme	najmä	jemnou	
ovocnou	 a	 korenistou	
arómou,	 ktorá	 u	 vyzretých	
vín	 prechádza	 do	 vanilkovo	
čokoládových	tónov.

Cena:	7,00	€/	0,75	l

Modrý	Portugal	
(akostné	 odrodové	 víno	 červené/suché,	
13,0%	obj.	alk.,	JM	Vinárstvo	Doľany)
Víno	 je	 harmonické	 s	 nižšou	 intenzitou	
farby,	 ovocnou	 vôňou	 pripomínajúcou	
drobné	 ovocie.	 Chuť	 vína	 je	 jemná	 až	
zamatovo	 mäkká,	 s	 nižším	 obsahom	
kyselín	a	trieslovín.

Cena:	8,00	€/	0,75	l

Tramín	červený	
(akostné	víno	biele/suché,	12,5%	obj.	alk.,	JM	
Vinárstvo	Doľany)
Víno	 je	 zlatožltej	 farby	 s	 mierne	 olejovitou	
textúrou	a	nezameniteľnou	vôňou.	Aróma	je	
veľmi	 intenzívna,	pripomínajúca	 rôzne	 typy	
korenín.	Vína	sú	s	nižším	obsahom	kyselín.	V	
ponuke	je	vo	forme	rozlievaného	vína.

Cena:	0,80	€/	0,1	l

Rizling	vlašský	
(akostné	odrodové	víno	biele/suché,	
13,0%	 obj.	 alk.,	 JM	 Vinárstvo	
Doľany)
Víno	 je	 jemnej	 zelenožltej	 farby	
s	 príjemnou	 kvetnatou	 arómou	
rozkvitnutého	 viniča.	 Z	 našej	
oblasti	 sú	 vína	 veľmi	 svieže	 s	
peknou	kyselinkou.

Cena:	7,00	€/	0,75	l

Rulandské	biele 

(akostné	 odrodové	 víno	 biele/
suché,	 13,0%	 obj.	 alk.,	 JM	
Vinárstvo	Doľany)
Víno	 zelenožltej	 farby	 s	
ovocnou	 vôňou	 pripomínajúcu	
arómu	južného	ovocia.	V	dobrých	
ročníkoch	 zaujme	 svojou	 typickou	
chlebovomaslovou	 vôňou,	 ktorá	 je	
veľmi	cenným	artiklom	tejto	odrody.		

Cena	8,00	€/	0,75	l

Tramín	červený	
(akostné	odrodové	víno	biele/suché,	
13,0%	 obj.	 alk.,	 JM	 Vinárstvo	
Doľany)
Víno	 je	 zlatožltej	 farby	 s	 mierne	
olejovitou	 textúrou	 a	 nezameniteľnou	
vôňou.	 Aróma	 je	 intenzívna,	
pripomínajúca	 rôzne	 typy	korenín.	Vína	
sú	s	nižším	obsahom	kyselín.

Cena:	8,00	€/	0,75	l

	 Sauvignon	
(akostné	 víno	 biele/polosuché,	
12,5%	 obj.	 alk.,	 Vinárstvo	 Juraj	
Zápražný)
Farba	vína	je	žlto	zelená.	Vo	vôni	
dominujú	broskyne	a	egreše,	v	
závere	 je	 poznať	 jemnučkú	
štruktúru	 mladej	 žihľavy.	
Víno	 je	 šťavnato	ovocné,	
kopíruje	aromatické	vnemy.

Cena:	10,00	€/	0,75	l

Chardonnay	
(akostné	 odrodové	 víno	 s	
prívlastkom	 Výber	 z	 hrozna	
biele/suché,	 12,5%	 obj.	 alk.	

VVD	Dvory	nad	Žitavou)
Elegantné	 víno	 výraznejšej	

zelenožltej	farby	s	bohato	rozvinutou	
vôňou	tropického	ovocia.	

Cena:	14,00	€/	0,75	l

Cabernet	sauvignon	
(akostné	 odrodové	 víno	
červené/suché,	 13,0%	 obj.	
alk.,	JM	Vinárstvo	Doľany)
Víno	 je	 typické	 svojou	
nezameniteľnou	 vôňou	 čiernych	
ríbezlí,	mätovou	 arómou	 cez	 pŕhľavu	 a	
končiacou	pri	vôni	čokolády.

Cena:	9,00	€/	0,75	l

Merlot	
(Víno	s	 chráneným	označením	pôvodu,	akostné	
značkové	 víno	 červené/suché,	 13,0%	 obj.	 alk.,	
Vinárstvo	Juraj	Zápražný)

Víno	 jasnejšieho	 rubínového	
odtieňa	 s	 elegantnou	 vôňou	
drobného	 ovocia,	 ostružín	 a	
sušených	byliniek.	Arómu	vína	
dotvárajú	višne	v	 čokoláde	a	
sušené	slivky.	V	podmanivej	
chuti	 sa	 prelínajú	 tóny	
horkej	 čokolády,	 rumových	
praliniek	 a	 sušených	 taba-
kových	lístkov.

Cena:	15,00	€/	0,75	l

Cabernet	
sauvignon	rosé	

(Ružové	víno)

(Víno	 s	 chráneným	 označením	
pôvodu,	neskorý	zber/suché,	13,0%	obj.	

alk.,	Vinárstvo	Juraj	Zápražný)
Vôňa	 vína	 je	 plná	 lesných	 malín	 a	 jahôd	 s	
červeno	 ríbezľovým	 záverom.	 Chuť	 vína	 je	
výrazne	 svieža	 s	 pikantnými	 kyselinami.	
Jógurtovo	malinová	so	sladkou	jahodou	v	zá-
vere.

Cena:	8,00	€/	0,75	l

BIELE	VÍNO ČERVENÉ	
VÍNO



Nachos	s	pikantnou	omáčkou		 	 2,50	€
Nachos	so	syrovou	omáčkou	 	 2,50	€
Chipsy	solené		 	 	 100g		 1,40	€
Chipsy	paprikové		 	 100g		 1,40	€
Chipsy	slaninové		 	 100g		 1,40	€
Popcorn	slaný		 	 	 	 1,50	€
Tyčinky	DRU		 	 	 45g		 0,60	€
Čokoláda	Študentská	pečať		 180g	 2,00	€
Fidorka		 	 	 30g	 0,60	€
Chrumky		 	 	 60g		 0,80	€
Žuvačky	bal.	 	 	 	 1,00	€
Pistácie		 	 	 60g		 2,00	€
Arašidy		 	 	 100g		 1,10	€
Oriešky	Kešu		 	 	 60g		 1,70	€
Korbáčik	 	 	 	 0,30	€

Marlboro	red		 	 	 	
Marlboro	gold		 	 	 	
Marlboro	gold	(v	mäkkom	obale)	
Marlboro	touch		 	 	
Marlboro	advance	blue		 	
Marlboro	beyond	blue		 	 	
Marlboro	fuse	beyond
Mars	 	 	
Petra	červená		 	 	 	
Petra	modrá		 	 	 	
L&M	blue	label		 	 	
L&M	link	super	slims		 	 	
Camel			 	 	 	
Camel	blue	(v	mäkkom	obale)	 	

Zapaľovač		 	 	 	 1,00	€
Fľaša	Záloha		 	 	 	 0,20	€
Sklený	pohár		 	 	 	 1,00	€

Osadníci	z	Katanu	
+	doplnková	sada
Klasika	medzi	 stolovými	hrami,	 s	unikátnym	
herným	 systémom.	 V	 hre	 obsadzujete	 ostrov,	
ktorý	ste	práve	objavili,	no	nie	ste	sám	kto	sa	
chce	stať	pánom	Katanu.

ACTIVITY	 Original	 &	 Gold	
edition
Pojmy	 sú	 vysvetľované	 pomocou	 kreslenia,	
opisu	alebo	pantomímy	a	úlohou	spoluhráčov	je	
tento	pojem	uhádnuť.	Populárnu	spoločenskú	
hru	vám	ponúkame	v	dvoch	rôznych	edíciách.	

Svet,	Európa,	Slovensko	
otázky	a	odpovede
Otestujete	sa	vo	vašich	vedomostiach	aj	mimo	
školy.	Trojedícia	obsahuje	množstvo	otázok	zo	
sveta,	Európy	a	Slovenska.	

Monopoly,	Biznis,	
Dostihy	a	stávky
Spoločenské	 hry	 zamerané	 na	 vycibrenie	
vašich	 obchodných	 a	 manažérskych	 schopno-
stí.	

Poker	set,	Šachy,	Karty,	Človeče	nehnevaj	sa,	
súbor	303	hier,...

Ani	váš	voľný	čas	strávený	u	nás	v	Zion	clube	nám	nie	je	
ľahostajný.	Posielajte	nám	na	adresu	zionclubcadca@

gmial.com	návrhy	 na	 rôzne	 aktivity,	 ktoré	 by	 ste	 uvítali	 v	
našom	clube,	radi	sa	necháme	inšpirovať.	

Okrem	 profesionálnych	 šípiek,	 stolného	 futbalu	 a	 air	
hokeja	máme	pre	vás	niekoľko	spoločenských	hier,	ktoré	

postupne	dopĺňame:


