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Amaretto Dorato
 
Amaretto Dorato 18 % obj. je variací na italské téma, protože 
podle tradice se amaretto začalo vyrábět v 16.století v městě 
Saronno v Lombardii. Sladký mandlový likér je předurčen pro 
dámy, které si jistě rády zpříjemní posezení při kávě kalíškem 
tohoto sladkého pohlazení. Plná mandlová chuť a hezká barva 
láká i  k  dochucení oblíbeného zmrzlinového nebo ovocného 
poháru. Může se pít i nechlazené při pokojové teplotě. Příjemně 
padne do ruky prohnutá „placatá“ půllitrovka, která může být 
i pěkným dárkem.

Ďábelský krvesaj

Ďábelský krvesaj 24 % obj. je největší originalitou naší produkce. 
Počátek jeho výroby spadá do konce 90. let, pod názvem Krvesaj je 
vyráběn od roku 2000. Je to likér originální po všech stránkách. Chuť 
je sladká, ale i pálivá, barva ohnivě červená, vůně po třešních. Likér 
mnoha tváří i z hlediska pití – chutná jak sólo z tradičních zkumavek, 
tak jako namíchaný s tonikem nebo kolou, případně jako horký grog. 
První pocit po napití je sladký – pak přijde pálivé doznění na patře 
a Vy nevíte, jestli je ten Krvesaj silný nebo slabý v alkoholu. Zkrátka 
originál. Tajná receptura zahrnuje sedm druhů pálivého koření 
z Číny a taky hodně přírodní třešňové šťávy. Hlavní chuťovou složkou 
je zázvor, o kterém se ve staré 
čínské medicíně praví, že silně 
podporuje mužnost čili virilitu. 
Tak to pánové zkuste!
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Evergreen jablko

Náš Evergreen jablko 16 % obj. byl první český výrobek tohoto typu 
na trhu. Na rozdíl od některých jiných výrobců jsme se nesnažili 
o co největší láci (i když k těm drahým naše jablko nepatří), ale 
hlavně o kvalitu. Proto k výrobě 
používáme jen přírodní aromata 
a  přidáváme i  koncentrát 
jablečné šťávy. Výsledkem 
je pak neobyčejně plná chuť 
a  výrazná charakteristická 
vůně. Evergreen jablko je lehké 
pití, které se nejlépe hodí k letní 
pohodě. Proto je dobrý řádně 
vychlazený. Díky nízkému 
obsahu alkoholu si můžeme 
dopřát bez následků i více než 
jednu sklenku.

Evergreen vodka

Vodku dělá kdekdo, je to na světě jedna z nejoblíbenějších lihovin. 
Dobrou vodku ale už dělá jen málokdo. Při vývoji naší Evergreen 
vodky 38 % obj. jsme si za vzor vzali vodku ruského typu, která je 
snad nejproslulejší. Vyznačuje se tím, že líh, vyrobený destilací, se 
ještě v dalším procesu dočišťuje tzv. karborafinací, tedy „vychytá-
ním“ zbytkových doprovodných látek z lihu (aldehydy aj.) sorpcí 
na aktivní uhlí. My tradičně po-
užíváme dřevěné uhlí tak, jak to 
dělají Rusové. Další zvláštností 
ruské vodky je její mírná alka-
lita. To zase způsobuje, že i při 
nemírném „ruském způsobu“ 
pití vodky nedochází k překyse-
lení žaludku a konzument dlou-
ho vydrží. Také naše Evergreen 
vodka má tuhle vlastnost a tak 
věříme, že i Vy si ji zařadíte do 
kategorie dobrých vodek. Ne-
zapomeňte, že nejlepší se vod-
ka pije řádně vychlazená a také 
že je to základní surovina ve Va-
šem baru míchaných nápojů.
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Elixír sv. Jana Nepomuckého

Elixír sv. Jana Nepomuckého 30 % obj. je naše nejnovější lihovina 
z  kategorie specialit. Elixír jsme připravili jako likér pro poutní 
město Nepomuk, kde se sv. Jan narodil a které leží jen pár ki-
lometrů od Prádla. Trochu jsme se nechali inspirovat římskými 
cisterciáky-trapisty, kteří v  klášteře Delle Tre Fontane vyrábějí 
mj. i likér Eucalittino. Protože i u Nepomuka měli cisterciáci svůj 
klášter pod Zelenou horou (od r.1145) a byli to oni, kdo založili 
v druhé polovině 12.stol. Prádlo, má Elixír sv. Jana Nepomucké-
ho, podobně jako Eucalittino, základ-
ní složku eukalyptovou silici. Přída-
vek bylinného podkladu a  likérová 
sladkost z  něj dělá velmi lahodný 
nápoj bohaté chuti. Eukalyptová sili-
ce se běžně používá i  jako inhalační 
prostředek a  tak i po Elixíru sv.Jana 
se Vám bude dobře dýchat. Kdo není 
moc na sladké, pak si může udělat 
elixírový střik z 0,5-1 dcl Elixíru a 0,33 
l perlivé vody nebo neutrální mine-
rálky se 2-3 kostkami ledu. Tenhle 
osvěžující long drink je zvláště pří-
jemný v  parném létě. Elixír sv.Jana 
Nepomuckého ve tvarové lahvi Reg-
num 0,7 je hezkým dárkem a to ne-
jen z nepomucké pouti.

Fernet Černý baron speciál citrus

Fernet Černý baron speciál citrus 30 % obj. je mladším bratrem 
„drsoně“ Černého barona. Kromě přídavku cukru a  přírodních 
citrusových aromat jsme do receptury zakomponovali i limetkovou 
šťávu, která dává našemu citrusu 
větší chuťovou plnost. Obsah lihu je 
stejně jako u ostatních citrusových 
fernetů na našem trhu 30 % obj., 
ovšem zatímco konkurence si 
nechává rozdíl ve spotřební dani 
oproti hořkému fernetu (ten má 
40 % obj.), my prodáváme fernet 
citrus laciněji.
Fernet Černý baron citrus vyhovuje 
těm, kteří mají raději sladší nápoje 
s nižším obsahem alkoholu. Dá se 
pít jak vychlazený, příp. s  kostkou 
ledu, tak jako součást míchaných 
nápojů (např. s tonikem).
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Fernet Černý baron

Fernet Černý baron 40 % obj. je prvním výrobkem naší firmy, vyráběný již od r.1991. Jde o pravý 
a nefalšovaný fernet, pro jehož výrobu si sami připravujeme bylinný výluh z prvotřídních bylinek 
od renomovaných výrobců. Naše originální tajná receptura je složena ze 13 druhů bylinek 
Středomoří, kde fernet vznikl asi před třemi stoletími v  tamních klášterech. Vyvážená, jemná 
a výrazně hořká chuť je dána nejen skladbou digestivních bylinek, ale také několikaměsíčním 
přírodním zráním lihoviny v nejvhodnějších podmínkách.
Bohužel u nás po roce 1989 začalo tzv. fernet dělat mnoho výrobců bez potřebných znalostí 
a proto se mnoho zákazníků právem zdráhá ochutnat novou značku. Náš Černý baron do této 
kategorie nepatří a tak doufáme, že jej ochutnáte!
Černý baron je klasikou našich restauračních zařízení. Je možno jej pít jako digestivum po dob-
rém jídle nejen u  nás, ale 
i v exotické cizině a to hlav-
ně dobře vychlazený. Je to 
chlapské silné pití, podpo-
rující trávení. Vyvážená neu-
trální hořkost jej předurčuje 
i jako složku míchaných ná-
pojů, z nichž nejoblíbenější 
je bavorák s tonikem.
S  Černým baronem ochut-
náte přírodu!
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Fernet Černý baron speciál orange

Fernet Černý baron speciál orange je prvním novým 
výrobkem roku 2010. Většina znalců ví, že podobný výrobek 
už na našem trhu nedávno byl (možná, že ještě někde 
v  regálu zůstal), ale moc příznivců si nezískal. Přesto jsme 
se rozhodli tento výrobek vytvořit. Jsme přesvědčeni, že 
pomerančová chuť, pokud je dobře vyladěná, k fernetu patří 
(možná víc, než citron). Naši konkurenti asi udělali chybu 
v  tom, že doplnili svůj výrobek chininem, jak si můžeme 
přečíst na etiketě. Chinin je sice také hořký (jako fernet), ale 
jeho hořkost je jiná a  ulpývající. Po spolknutí doušku nám 
pak jeho hořkost zůstává poměrně dlouho na patře a přebíjí 
zážitek z čisté bylinné hořkosti fernetu.

My do našeho orange žádný chinin nepřidáváme, takže jeho 
typickou sladkou slož- kou je jen čistý pomeranč, doplňující 
čistou bylinnou hořkost originálního fernetu. Je to výrobek 
pro znalce, kteří nedají na to, co se o pomerančovém fernetu 
povídá v hospodě. Věříme, že takových bude dost.

Způsoby pití, stejně jako vhodné příležitosti k  jeho 
vychutnávání jsou stejné, jako u fernet citrusu.

Prádelský Voříšek

PRÁDELSKÝ VOŘÍŠEK 30 % obj. je naší novinkou roku 2009. 
Inspirací nám byla příjemná a kdysi všudypřítomná domácí 
kořalička ořechovka, kterou si mnozí naši předkové vyráběli 
z  rozklepaných ořechů, zalitých lihem od lékárníka nebo 
vodkou z  krámu. Do výluhu se pak přidal cukr, nějaká ta 
tajná bylinka a prokřehlé zimní návštěvě bylo co nabídnout. 
My sice takto přesně nepostupujeme, ale základní suroviny 
jsme neměnili. Trochu jsme si pohráli s  vyrovnáním dost 
tvrdé ořechové hořkosti a potřebnou sladkostí - u domácích 
ořechovek se člověk často setkává s  příliš sladkou chutí. 
Můžeme Vás tedy pozvat na stopičku, při které si možná 
vzpomenete, jak jste s dědou klátili nezralé vlašáky nebo je 
tloukli kladívkem…

Naše ořechovka je likérem harmonickým, přiměřeně silným, 
výrazné ořechové vůně i chuti. Podává se mírně chlazená na 
uvítání milých hostů ve sklenkách na stopce, velmi vhodná je 
i ke sladkému odpolednímu dezertu.
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Přátelský tuzemák z prádelskýho mlejna

Přátelský tuzemák z prádelskýho mlejna 40 % obj. je ta správná klasika mezi 
našimi rumy, pardon, tuzemáky. Nejde jen o zlatou barvu s charakteristickou 
vůní i  chutí, ale také o  obsah alkoholu. Naše 
firma nešla při zvyšování spotřební daně cestou 
snižování procenta lihu až na zákonnou mez. 
Rumový znalec pozná (hlavně v  grogu), že při 
37,5 nebo 38 % obj. chybějí „grády“! Takže náš 
tuzemák zůstal i po této stránce klasikou a přesto 
svojí cenou nijak nevybočuje z průměru. Typické 
rumové aroma doplňuje jemné vanilkové 
pohlazení. Vyzkoušejte 
sami!
Jak pít tuzemák nemá 
cenu v Čechách vysvět-
lovat, takže Na zdraví!

Le Duc Charmant - Crème de cassis

Le Duc Charmant – Crème de Cassis 16 % obj. patří do rodiny 
pravých francouzských likérů z  černého rybízu - Crèmes 
de Cassis, neboť základní surovinu, tj. infuzi rybízové šťávy, 
kupujeme přímo od druhého největšího francouzského 
výrobce cassisu, firmy Boudier z Dijonu. Cassis je burgundská, 
resp. přímo dijonská specialita. Kdysi se v  tomto vinařském 
království vyráběla hlavně pro zlepšení chutě kyselých bílých 
vín (to bylo v době, kdy se v Burgundsku ještě objevovaly horší 
vína – tedy velmi dávno). V naší době se Crème de Cassis pije 
hlavně jako součást slavnostního přípitku s nějakým dobrým 
suchým vínem nebo chamapgne brut. Obvykle se do poháru 
vína přidává cca 0,2-0,5 cl (malý až velký panák). Ve Francii 
se tenhle nápoj jmenuje Kir (s  tichým vínem) nebo Kir Royal 
(se champagní) podle dlouholetého dijonského starosty 
kanovníka Kira. Samozřejmě je tento líbezný, nádherně červený 
likér, plný vůně a chuti, velmi oblíbeným dámským pitím a je 
mimořádně vhodný i  jako ozdoba zmrzlinových a  ovocných 
pohárů. Pravý Crème de Cassis musí obsahovat nejméně 
25 % rybízové šťávy – náš Le Duc Charmant (Šaramantní vévoda) 
není samozřejmě výjimkou. Naše exkluzivní balení v karafě se 
skleněným uzávěrem jako dárek jistě potěší i Vaše blízké.


