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Jako společnost RUDOLF JELÍNEK navazujeme na více než 400letou tradici 

výroby destilátů na Valašsku. První písemný doklad o existenci pálenice se 

nachází v urbáři vizovického panství z roku 1585. Díky vhodným klimatickým 

podmínkám se právě ve vizovickém regionu mimořádně daří především 

švestkám.

Vlajkovou lodí je SLIVOVICE 45%, klasický destilát ze švestek, který se vyrábí 

trojstupňovou destilací vyzrálého švestkového kvasu – to zaručuje slivovici  

R. JELÍNEK její jedinečnou čistotu a jemnost. Vedle klasické bílé slivovice  

najdete v sortimentu také SLIVOVICI ZLATOU 45%, která vůní i chutí  

připomíná koňak.

Popularita hruškovice v posledních letech stále výrazněji roste. Své příznivce 

si získává především díky své delikátní chuti a výrazné vůni. HRUŠKOVICE  

WILLIAMS 42% je vyráběna vícestupňovou destilací a garantuje kvalitu  

prvotřídního jednodruhového destilátu z vyzrálých hrušek Williams. Pro výrobu 

této výborné hruškovice používáme výhradně odrůdu Williams, jejíž jedním  

z největších světových producentů je Chile. Vybudovali jsme zde proto  

pálenici, dodali naše technologie a průběžně také vysazujeme hruškové sady. 

To vše samozřejmě pod dohledem vizovických palírnických mistrů.

Do skleničky nalijte hruškovici, 

přidejte kousek kompotované 

hrušky na párátku a dolaďte  

přidáním několika kapek šťávy  

z kompotu. Přiťukněte si s přáteli  

a vychutnejte si rituál s hruškou!

SLIVOVICE HRUŠKOVICE

SLIVOVICE ZLATÁ 

Stařený ovocný destilát zrající  

v dubových kádích. Díky tomu  

je barva zlatavá, vůně blízká  

koňaku a chuť harmonicky  

jemná ovocná s výrazným  

dřevitým podtónem. 

NÁŠ
TIP!



Vedle tradiční slivovice najdeme v sortimentu další ovocné destiláty nejvyšší 

kvality vyrobené z tradičních odrůd ovoce. MERUŇKOVICE 42% se vyrábí 

trojstupňovou destilací vyzrálého meruňkového kvasu. Čirý destilát se  

vyznačuje sladkou vůní meruněk a lehkým tónem pecek, které zůstávají po 

celou dobu v kvasu. Stařený ovocný destilát MORAVSKÁ JADERNIČKA 42% 

zrající v dubových sudech po whisky, je díky tradičnímu postupu zlatavě žlutý. 

V chuti je jadernička jemná s lehce nasládlým závěrem, ve vůni ovocná.  

TŘEŠŇOVICE 42% je vyrobena z tradičních odrůd tmavých třešní. Výsledkem 

je čirý destilát s charakteristickou vůní třešní a lehkým tónem pecek,  

které zůstávají po celou dobu v kvasu. Chuť je příjemně hladká, třešňová. 

BOHEMIA HONEY 35% je unikátní likér, který v sobě spojuje chuť pravé 

slivovice a blahodárné účinky lipového medu. Přirozené medové aroma  

s lehkým ovocným tónem má jasně švestkové dozvuky, ve kterých můžeme 

cítit sušené švestky, karamel a lipový květ. Klasický ovocný destilát ze  

švestek se stal základem pro Bohemia Honey. Následně je destilát smíchán  

s pravým lipovým medem. Dlouhodobá macerace medu likéru dodává zlatavou 

barvu, jemně nasládlou chuť a medovou vůni. V Bohemia Honey se snoubí 

slivovice odrážející Valašsko s jeho tradicemi a spojením s přírodou, s chutí 

a vůní lipového medu, který je včelaři označován za nejkvalitnější a je u něj 

prokázán pozitivní vliv na lidský organismu. 

BOHEMIA HONEYOVOCNÉ DESTILÁTY

BOHEMIA HONEY doporučuje-

me podávat vychlazené, ideálně 

potom do namrazené sklenice.

NÁŠ
TIP!



KOSHER DESTILÁTY

Slivovice SILVER KOSHER  

je velmi specifický produkt  

s certifikátem košer „pesach“. 

Pesach je jedním z největších 

židovských svátků.

Košer destiláty jsou vyráběny v souladu s židovskou vírou – jde o takovou  

výrobu, při které nejsou použity žádné suroviny, výrobní zařízení nebo  

postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Na jednotlivé fáze  

výrobního procesu dohlíží osobně rabín – od výběru nejlepších odrůd  

švestek a hrušek v pokročilé zralosti, manipulaci s kvasem, destilaci až po 

stáčení do lahví. Celý výrobní postup je při dodržení požadovaných pravidel  

stvrzen udělením hechšeru. V nabídce košer destilátů „v budíku“ je hruškovice 

PEAR WILLIAMS BRANDY 42%, zlatá slivovice GOLD SLIVOVITZ 10YO 50%  

a SILVER SLIVOVITZ 50%. Na počátku výroby košer produktů v roce 1934 

stála pětiletá KOSHER SLIVOVITZ 5YO 50%, kdy se po skončení prohibice 

úspěšně rozběhl export do USA. Díky tomu se tato slivovice stala  

světoznámou a dodnes je nejznámějším košer destilátem v naší nabídce.  

Destilát s vůní nasládlého mandlového aroma pecek, které nepřekrývá ovocný 

charakter. Slivovice je balena do plechové dózy, která jí dodává punc  

exkluzivity. Kromě čiré slivovice je dostupná také zlatá varianta, která svou 

barvu získává díky zrání v dubových sudech. Zrání dodává slivovici nejen  

zlatavou barvu, ale dostává se jí také vůně blízké koňaku a harmonicky jemné 

ovocné chuti s výrazným dřevitým podtónem.

Všechny ingredience dobře protřepejte  
v shakeru a přelijte do sklenice typu  
OLD FASHIONED. 

Bohemian
Sour drink

4 cl R. JELÍNEK Slivovice Kosher 5YO
3 cl citronové šťávy
2 cl cukrového sirupu
1 lžička vanilkového cukru
2 cl bílku (1 bílek)



NETRADIČNÍ PÁLENKY

Řada netradičních pálenek je vyráběna z původních českých surovin . Všechny 

druhy jsou k dostání v omezeném množství a jsou určeny pro speciální  

příležitosti. Jedná se o 14 druhů unikátních pálenek: z planých trnek, mirabelek, 

jaderniček, borůvek, černého rybízu, červeného jeřábu, jahod, malin, oskeruší, 

kdoulí, ostružin, višní, rakytníku a piva. Za pozornost stojí TRNKOVICE 42%  

- pálenka z plodů planě rostoucích keřů trnky. Pro zpracování se užívají plody, 

které byly ponechány na keřích přes první mrazy, což je podmínkou výsledné 

příjemné chuti. Velké oblibě se také těší MALINOVICE 42%, s typicky silnou 

ovocnou chutí a vůní, která se jenom málo liší od vůně čerstvě natrhaných 

zralých malin. Více informací na www.rjelinek.cz.

FAMILY RESERVE je výjimečná slivovice, která byla destilována v roce stého 

výročí založení firmy, poté dvacet let zrála a na trh se dostává jako dvacetiletá. 

Dlouhé zrání v dubových sudech se projevuje až jantarovou barvou, silně  

dřevitou vůní, ve které můžeme cítit vanilku, dřevo a závan kůže. Chuť je  

švestková, ne však typicky slivovicová, se silným a hřejivým dozvukem se  

suchostí dřeva připomínající lehčí koňak. Family Reserve se stáčí ve více sériích 

z různých sudů, a tak je každá série jedinečnou limitovanou edicí v počtu pár 

set kusů.



VIZOVICKÁ SLIVOVICE

Výjimečným produktem v sortimentu je VIZOVICKÁ SLIVOVICE 50%.  

Touto edicí se společnost RUDOLF JELÍNEK vrací ke kořenům, sadařské  

tradici pěstování švestek ve zdejším regionu. Ještě před 100 lety rostlo  

ve Vizovicích okolo 70 tisíc ovocných stromů, dnes je to pouze zlomek tohoto 

množství. Naše společnost se v roce 2003 rozhodla navázat na tuto tradici,  

koupila vlastní půdu a vysadila první část sadů. Díky pálení z vlastního ovoce  

získáváme větší kontrolu nad kvalitou vstupních surovin a naši zákazníci 

se tak můžou spolehnout na stabilně výbornou chuť a jemnost výsledného  

destilátu. Výsledkem několikaletého úsilí o obnovu původních sadů je  

ročníková edice Vizovické slivovice. 

Prvním destilátem stočeným do lahví byla Vizovická slivovice zlatá 2008 –  

celkově bylo prvního ročníku tohoto jedinečného destilátu stočeno pouze  

3 414 lahví, což podtrhuje jeho exkluzivitu. Vizovická slivovice zlatá, která 

vzniká kupáží jednotlivých odrůd, získává svou barvu díky sušeným švestkám 

přidávaným do destilátu v období zrání. Chuť je díky tradičnímu postupu  

zrání sladce ovocná až medová. Od roku 2009 se na trh vedle zlaté varianty  

uvádí také jednoodrůdová slivovice. Ta vzniká výběrem nejlepší odrůdy  

daného ročníku. Chuť destilátů je každoročně mírně jiná v závislosti na  

průběhu sezóny, která ovlivňuje výsledný výběr odrůdového destilátu. Pro 

více informací a novinky navštivte www.vizovickaslivovice.cz.

Dlouhodobým záměrem je  

vlastnit v České republice  

zhruba 200 ha vlastních  

výsadeb ve třech produkčních 

lokalitách – a pomalu se k těmto  

číslům blížíme, v roce 2021 

obhospodařujeme 190 ha sadů.



DALŠÍ PRODUKTY NAŠICH SADŮ

Základ dobrého finálního výrobku začíná již v sadech. Od roku 2013  

obhospodařujeme 81 ha meruňkových sadů na jižní Moravě, konkrétně ve  

Starovicích a Velkých Němčicích. V roce 2019 uvádíme na trh první edici  

STAROVICKÉ MERUŇKOVICE 42% vyrobené z ručně sbíraných meruněk právě 

ve Starovicích. Vyznačuje se nádhernou vůní a jemně sladkou chutí. Svou 

krásnou zlatou barvu, připomínající zdejší prosluněný kraj, získává tato  

meruňkovice v sudech z meruňkového dřeva, které jsme vyrobili ze dřeva  

starých stromů taktéž ze Starovic. Ovoce pro výrobu VIZOVICKÉ JADERNIČKY 

42% je zpracováno specifickým způsobem. Polovinu destilujeme klasicky 

jako kvas a z poloviny připravíme mošt, který necháme zkvasit a ten poté  

destilujeme. Oba destiláty smícháme a pro ještě lahodnější chuť dáváme zrát 

do dubových sudů, ve kterých předtím zrála whisky. Jadernička má zlatavou 

barvu, voní po jablečných jádřincích a vanilce a v chuti cítíme sladká jablka  

s tóny skořice, vanilky a jemnou linkou hřebíčku. Moravská jadernička se  

pěstuje na Moravě již odedávna – je to jedna z nejvíce ceněných moravských 

odrůd, a právě proto ji používáme pro výrobu jablkovice. Jablka pochází  

z našich sadů na Těchlově, z části Střelnice a z úrody roku 2015 vznikla  

výborná jablkovice. V roce 2014 jsme rozšířili plochy sadů o dalších 15 ha 

v Kostelanech (Chřiby), kde jsme vysadili především třešně. V budoucnu se 

tedy můžete těšit také na KOSTELANSKOU TŘEŠŇOVICI 42%. 

Meruňkovice i Jadernička by 

se měly degustovat v pokojové 

teplotě, jedině tak se dokonale 

rozvine vůně i chuť a my mů-

žeme naplno vychutnat práci 

vizovických palírníků.

NÁŠ
TIP!



PRÉMIOVÉ OVOCNÉ LIKÉRY

WILLIAMS HRUŠKA 40% se vyznačuje příjemně sladkou, zakulacenou chutí  

a výraznou vůní po zralých hruškách. Odrůdová hruškovice Williams a přírodní 

hrušková šťáva jsou zárukou přirozené chuti a vůně. Hrušky Williams jsou 

pro voňavou hruškovici ty nejvhodnější, proto používáme právě tuto odrůdu,  

kterou sklízíme ve vlastních sadech v Chile. Hruškovici jsme doladili přidáním 

přírodní hruškové šťávy, která jí dodává příjemně nasládlou chuť. Pro dosažení 

vyvážené a hladké chuti jsme následně uložili destilát se šťávou do dubových 

sudů po tradiční české whisky GOLDCOCK. 

PRUNUS DOMESTICA, PRUNUS ARMENIACA, RUBUS IDAEUS 24%, nebo-li 

švestkový, meruňkový a malinový likér. Těmito likéry navazujeme na tradici 

ovocných likérů, kterými je značka R. JELÍNEK známá desítky let a podáváme 

ji současným způsobem. Recepturu, jako je tahle, nikdo jiný nedělá. Základem 

je vždy dostatečně vyzrálé a kvalitní ovoce. Destilát je po nezbytné době  

zrání, při níž dojde k zakulacení chuti, smíchán s přírodní ovocnou šťávou  

z daného typu ovoce a doslazen cukrem. Žádné aroma, žádná barviva – jen 

přírodní suroviny. Protože tak je to podle nás nejlepší. Likéry plné ovocné 

chuti a syté přírodní barvy jsou stočeny do prémiových lahví, každá na sobě 

nese latinský název daného ovoce. Prémiovou lahev doplňuje dekor na lahvi.

WILLIAMS HRUŠKU doporučujeme 

podávat vychlazenou, ideálně do 

namrazené sklenice nebo na ledu.

NÁŠ
TIP!



KOZIČKY - Na kostky ledu 

nalijeme 4 cl Elixíru  

z bezového květu, přidáme  

1/8 citrónu a dolijeme 

tonikem.

NÁŠ
TIP!

Elixíry jsou likéry na bázi plodů, které si i po zpracování zachovávají vysoký  

obsah původních látek. ELIXÍR Z BEZOVÉHO KVĚTU 14,7%, se vyrábí macerací 

květů černého bezu ve velejemném obilném lihu s přídavkem cukru. Květy  

černého bezu, lidově nazývané kozičky, jsou známy z tradiční medicíny  

a z mnoha různých kultur. Bez má antiooxidační a protizánětlivé účinky, je  

zdrojem široké skupiny vitamínů.

Tento lahodný likér výborně chutná a zachovává si stále zdraví prospěšné látky. 

Elixír z bezového květu se výborně hodí také do míchaných nápojů - vyzkoušejte 

s tonikem a citronem nebo třeba s proseccem.

Dalším zástupcem elixírů je ELIXÍR Z RAKYTNÍKU 14,7%, který v jednom  

panáku ukrývá doporučenou denní dávku vitamínu C. Kromě vitamínu C  

obsahuje i vitamíny ze skupiny B, vápník, železo, draslík a hořčík.  

Má charakteristickou oranžovou barvu a přirozený zákal pocházející právě  

z macerovaných plodů rakytníku.

ELIXÍR Z ARÓNIE 14,7%, neboli jeřábu černého, má tmavě červenou až  

fialovou barvu. Likér si díky pečlivé přípravě i po zpracování uchovává vysoký 

obsah účinných látek – antioxidantů. Přítomen je i vitamín C a další tělu  

prospěšné látky. 

ELIXÍRY



TRADIČNÍ PRODUKTY

Borovička je tradiční regionální výrobek už od počátku 19. století. SLOVÁCKÁ 

BOROVIČKA 45% na tuto tradici navazuje, ve výrobním sortimentu  

společnosti je nepřetržitě od 30. let minulého století. Tradiční výrobní  

postup se v nezměněné podobě užívá dodnes. Bylinný likér PRADĚD 38%,  

charakteristické zlatožluté barvy, nasládlé jemně hořké bylinné chuti  

a harmonické vůně je vyrobený macerací 16 bylin a plodů v maceračním roz-

toku. Historie bylinného likéru Praděd sahá až do roku 1877, kdy ho vyvinul 

výrobce likérů Siegfried Gessler. 

LUHAČOVICKÁ BYLINNÁ 38%, bylinný likér ze 13 druhů bylin a koření,  

čtrnáctým jsou mladé smrčkové letorosty z okolních lesů. Můžeme prozradit, 

že v likéru jsou obsaženy mimo jiné květ divizny, heřmánek, máta peprná, 

pelyněk, kmín a z cizokrajných skořice, hřebíček a pomerančová kůra. Po  

maceraci bylin následuje zrání v dubových kádích. Luhačovická bylinná se  

stala nedílnou součástí lázeňského koloritu v Luhačovicích a má velmi přízni-

vé účinky na zažívací ústrojí.

BOROVIČKA 

Ve vůni i chuti dominují plody

černého jalovce, to vše v podobě

čistého, jemného destilátu.

Tradiční výrobek, u kterého se

někdy uvádí slovenský původ.

Ze slovenského borievka

(jalovec) je také odvozen český

název borovička.



BITTER

Dobrý voják ŠVEJK se stal ideálním představitelem řady lihovin, které zná 

každý český zákazník. Navzdory nižší cenové kategorii se i tyto produkty  

vyrábí za užití nejmodernějších technologií, přitom však dle starých, tradičních 

receptur. Lze tak směle učinit prohlášení, že náš Švejk je přesně takový, jakého 

jej zákazníci očekávají. Jedná se o tradiční lihoviny vyráběné klasickými  

metodami za použití moderních technologických postupů. Jejich podstata 

spočívá ve smíchání jemného melasového lihu, aromat, cukru a dalších  

komponent. 

R. JELÍNEK FERNET 38% patří do kategorie bylinných likérů vyráběných  

macerací více než dvaceti různých rostlinných látek. Máta, skořice, Curacao, 

lékořice, anýz a další prvky vytvářejí vyváženou hořkosladkou chuť, díky níž je 

produkt jedním z nejpříjemnějších nápojů v této kategorii. Složení je dědictví 

po panu Jelínkovi, zakladateli lihovaru. 

R. JELÍNEK AMARO 30% vzniklo poblíž starobylého lázeňského města  

Luhačovice. Tento produkt je vyroben z původního receptu pomocí kombinace 

nejrůznějších bylin macerovaných v neutrálních destilátech. Kombinace  

dokonalé směsi s příchutí citronu a pomeranče tak vytváří výraznou  

hořkosladkou chuť.



SADY JAKO LÉK PRO KRAJINU

Jsme největším pěstitelem švestek v České republice. Obhospodařujeme více 

než 100 hektarů švestkových sadů ve Vizovicích, Kostelanech, Ludkovicích  

a Zlíně a plochu našich sadů neustále rozšiřujeme. Díky tomu se nám daří  

vodu v krajině, snižovat teplotu díky přirozenému vlivu stromů na klima a také 

zabraňujeme erozi půdy, protože většina sadů je na stráních a kopcích.

V roce 2014 jsme vysadili 15 hektarů třešňových sadů v Kostelanech na  

Kroměřížsku. Právě třešně patří v tomto regionu historicky mezi nejrozšířenější 

ovocné stromy a my jsme se rozhodli vysadit převážně odrůdu Kordia, která je 

historickou, ryze českou odrůdou třešní a do zdejší krajiny jednoznačně patří.

Meruňky pěstujeme na více než 80 hektarech vlastních sadů ve Starovicích  

a Velkých Němčicích na Jižní Moravě. Většina plochy je osázena Velkopav-

lovickou meruňkou, která byla v tomto regionu vyšlechtěna a pěstována již  

ve 14. století. Obnovujeme i původní terasovité členění zdejších starých sadů  

a navracíme tak krajině její historickou zemědělskou úlohu.

Naše Hruškovice Williams je jedině z hrušek stejnojmenné odrůdy z Chile z Jižní 

Ameriky. Abychom zpracovávali nejkvalitnější a nejčerstvější ovoce, vybudovali 

jsme vedle vlastní pálenice v Chile i sady. Dnes tak sklízíme vlastní hrušky z více 

než 140 hektarů sadů v okolí Chillánu.



TRADICE V LAHVI

Kvašení je prvním, a ne náhodou nejdůležitějším krokem při výrobě kvalitních 

destilátů. Ovoce proto kvasíme v kryté kvasírně, která je svojí technologií  

i velikostí největší nejen u nás, ale i v celé Evropě. Celková kvasná kapacita je 

přibližně 3 600 000 kg kvasu a všechno ovoce kvasí pod kvasnou zátkou, tedy 

bez přístupu vzduchu v nerezových a smaltovaných tancích.

Zdaleka ne všechny naše destiláty zrají v sudech, ale právě v naší společnosti 

byla ve dvacátých letech dvacátého století poprvé cíleně stařena slivovice  

v dubových sudech. Dnes jsou pro nás sudy nejen tradiční nádobou pro zrání, 

ale i cestou, jak dále experimentovat s výsledným charakterem destilátů.

Všechno ovoce destilujeme na kotlích Arnold Holstein, které patří mezi  

světovou špičku. Nejlepší a nejnovější technologie v rukou zkušených  

destilatérů jsou totiž podle nás jedinou cestou k prémiovým destilátům. Někteří 

naši páleničáři mají za sebou více než třicet sezon a starají se nejen o kvalitu, ale 

o předání zkušeností nastupující generaci.

Posledním krokem je stáčení do lahví. Máme dvě stáčecí linky, ale naše  

nezaměnitelné lahve, kterým říkáme budíky, vyžadují přesto velký podíl ruční 

práce. I dnes tak řada našich lahví projde rukama několika lidí, než se dostane 

na váš stůl či bar.



NAŠE DESTILÁTY VE SVĚTĚ

Historie našeho exportu do USA je stejně dlouhá jako tradice kosher  

výroby destilátů u nás a skoro stejně dlouhá jako historie naší společnosti  

RUDOLF JELÍNEK. Dnes, více než 85 let po prvním exportu, je naše slivovice  

nejprodávanější slivovicí na americkém kontinentu a koupíte ji na více než pěti 

tisíci prodejních míst po celých Spojených státech amerických. 

Dovoz kosher destilátů do Izraele je pro nás nejen obchodní příležitostí, ale 

svým způsobem také návratem k židovským kořenům. Vždyť rodina Jelínků 

byla židovská a kosher slivovice je naším tradičním a nejstarším produktem. Být 

na nejortodoxnějším kosher trhu je tak pro nás i otázkou profesní cti.

Ještě v osmdesátých letech minulého století jsme byli největším exportérem 

lihovin z Československa. Tehdy směřovala logicky drtivá většina produkce 

do zemí bývalého Sovětského svazu. Ale ani v dnešním Rusku na tom nejsme  

špatně. Česká gastronomie zde má stále výborné jméno a tak si naši slivovici 

dáte prakticky ve všech restauracích s českou kuchyní a pivem.

Ano, i v exotických destinacích se můžete setkat s našimi lahvemi. My  

v RUDOLFU JELÍNKOVI totiž věříme, že slivovice a ovocné destiláty jsou  

bezesporu světovým pitím a patří na všechny světadíly. Každá naše láhev  

vypráví vlastní příběh a příběhy, těm musí rozumět každý.



Historie GOLDCOCK whisky se začala psát v sedmdesátých letech. Od té 

doby se změnilo mnohé, ale nikdy se nezmění to, co dělá naši whisky takovou, 

jaká je – její původ. Whisky do lahví plníme až nám chutná, ne dříve, ne  

později. SINGLE MALT 10YO 49,2% je první GOLDCOCK destilovaný na  

moderních kotlích Arnold Holstein. Když se přesouvaly zásoby destilátů  

z Dolan do Vizovic, byl ročník 1999 vyhodnocen jako celkově slabší. Napl-

nili jsme jej do zcela nových, silně vypálených sudů a nechali dozrát v nich. 

Tak vznikl SINGLE MALT 20YO 49,2%. SINGLE GRAIN 12YO 49,2% whisky  

z pšenice a ječmene není nakuřovaná a díky tomu má sladší a jemnější vůni  

i chuť a celkově lehčí senzorický profil než naše single malt whisky. V roce 

2016 jsme se rozhodli zkusit neprošlapanou cestu a vyrobit prvně silně  

nakouřenou českou whisky. Ve sladovně v Bruntále jsme spálili třikrát více 

rašeliny a získali tak 30 PPM - vznikla tak whisky PEATED 49,2%. V roce 2020 

jsme rozšířili základní řadu a přišli na trh s GIN 40%. Jalovec se v naší firmě 

destiluje už více než sto dvacet let a vyrábět také gin už je jen logickým  

krokem. Koriandr, kardamon, andělika, kosatec, lékořice, pelyněk,  

pomerančová a citronová kůra a samozřejmě černý jalovec – jednoduchý gin, 

který samotný nebo v drincích skvěle funguje. Sledujte www.goldcock.cz  

a přečtěte si o našich experimentálních sériích a limitovaných edicích.

Jarní dvouřadý ječmen z Moravy, slad ze Sladovny  

v Bruntále a silně vypálené sudy z evropského zimního 

dubu od moravských bednářů z Čejkovic.



ELIJAH CRAIG 1789 47% je malosériový „small batch“ prémiový bourbon,  

který je stáčen výhradně z několika desítek různých sudů. Výsledkem je vůně 

páleného dřeva přecházejí do karamelu a lehce pikantního ovoce. Výrobu EVAN 

WILLIAMS BOTTLED IN BOND 50% whiskey provází přísnější pravidla, než při 

výrobě straight bourbon whiskey. Tento bourbon musí být stařen čtyři roky, 

pocházet z jedné farmy a jedné sezóny a musí mít 50% obj. alk. Žitná whisky 

RITTENHOUSE RYE WHISKEY 50%, tedy „Bottled in Bond“, je vyrobena dle  

tradičního receptu z oblasti Pensylvánie. Po celém světě nyní zažívá renesanci, 

především u vyznavačů klasického whiskey stylu. Má intenzivní charakteristickou 

chuť a aroma, které jí dodává právě žito.

Heaven Hill Brands je jedním z největších výrobců lihovin v USA s tradicí již 

od roku 1934. Dnes vlastní druhou největší zásobu zrajících bourbonů na  

světě. Mezi nejprodávanější produkty z jejich širokého portfolia patří bourbon 

EVAN WILLIAMS 43%, což je druhý nejprodávanější Kentucky bourbon na 

světě. Bourbon značky Evan Williams je určen pro všechny milovníky whiskey. 

Při její výrobě se stále používá stejný postup a recept, dle kterého destiloval 

Evan Williams již v roce 1783. V nabídce je také v ochucené variantě – HONEY 

RESERVE 35% a FIRE RESERVE 35%.

Ochucené bourbony jsou 

vyrobeny výhradně z přírodních 

ingrediencí. Chuť Honey Reserve 

je jemná a medová, Fire Reserve 

se vyznačuje příjemnou pálivou 

chutí a vůní skořice.

www.heavenhill.com



SAINT JAMES RHUM je destilován na francouzském ostrově Martinik  

v Karibském moři již od roku 1765 a jde vůbec o největší a nejznámější značku 

specifické rumové kategorie, tzv. agricole rhum. Tyto rumy se odlišují výrobním 

postupem, kdy se kvasí a destiluje jen šťáva z cukrové třtiny, tedy to  

nejvzácnější, co lze z této suroviny získat.

SAINT JAMES IMPERIAL BLANC 40% je mladý rum čisté, lehké chuti.  

Vyznačuje se intenzívní vůní čerstvě sklizené cukrové třtiny. Zlatavý rum 

SAINT JAMES PAILLE 40% je hladký, lahodný a voňavý díky krátkému zrání  

v dřevěných sudech. Nabízí jemné tóny vanilky, medu a lékořice. SAINT  

JAMES ROYAL AMBRÉ 40% v sobě spojuje plnou chuť tmavého rumu  

a čerstvost rumu bílého. Rum SAINT JAMES XO 43% se skládá ze směsi  

pečlivě vybraných rumů, které zrály minimálně 6 let, ale často až 10 let v malých 

dubových sudech o objemu 300 litrů. Jeho barva je mahagonově hnědá  

s příjemnou, intenzivní vůní s dlouhým závěrem, ve kterém je cítit sušené ovoce 

a měkké tóny pražené moka kávy. SAINT JAMES CUVÉE 1765 42% byl  

namíchán jako pocta k založení Saint James Plantations. Cuvée 1765 je subtilní 

směs rumů, které jsou přísně vybrány pro své hladké aroma a jsou stařeny  

v malých dubových sudech minimálně 4 roky. Má mahagonově hnědou barvu 

s příjemnou, intenzivní vůní.

www.saint-james.cz



Společnost Albert Michler byla také hlavním dodavatelem rumů pro rakouské 

císařské námořnictvo. Portfolio nabízí široké množství produktů AUSTRIAN 

EMPIRE NAVY RUM. RESERVA 1863 40% je elegantní rum mahagonové  

barvy z Barbadosu s výrazným aroma medu, karamelu, ořechů, kakaa a s chutí 

sherry. MAXIMUS 40% tvoří směs vybraných guatemalských rumů.  

Pro dokonalou chuť zraje rum velmi pomalu. V chuti jsou cítit ořechy, karamel  

a sladké dřevo. SOLERA 18 40% je voňavý rum se svěží vůní, kde se ovo-

ce, dub a dlouhé zrání dokonale doplňují. Byl stařen v Dominikánské  

republice po dobu 18 let v dubových sudech metodou Solera. Skvělý pro Rum 

Sour. 

JAMAICA DARK RUM 40% je směs rumů z čisté jamajské melasy, která zraje 

až 5 let v sudu z bílého dubu. Dark Rum najde využití v luxusních míchaných 

nápojích, dokonale se hodí k vychutnání při pokojové teplotě nebo na ledu. 

Je cítit vanilkou a opáleným dřevem, v chuti jsou tóny melasy, hroznů a to vše  

s vyváženým finishem.

Old Bert, takhle dle svědků přezdívali Alberta Michlera jeho přátelé. OLD 

BERT Spiced Recipe Nr. 120 40% je prémiový alkohol vyrobený z typicky  

destilovaného jamajského rumu a přídavkem 100% přírodního macerátu  

z bylin. Jedná se o skvělou směs koření s perskou limetkou a vanilkou. Old 

Bert je vhodný na led s colou, tonikem nebo zázvorovým pivem. 

Albert Michler Distillery patří 

mezi nejstarších lihovary  

bývalého Rakouska-Uherska  

a byl jedním z prvních  

distributorů pravého jamajského 

rumu ve střední Evropě. 

www.albertmichlerdistillery.com



Plantation představuje to nejlepší z rumové produkce Karibiku. Jejich  

jedinečnost spočívá ve dvojím zrání a výsledkem tohoto pečlivého procesu jsou 

jemné a voňavé rumy plné tónů tropického ovoce, vanilky, kokosu a citrusů. 

Bar Classics je řada ideální do koktejlů a na její tvorbě se podíleli barma-

ni z celého světa. ORIGINAL DARK 40% představuje intenzivní styl Jamajky  

a Barbadosu s chutí švestek, banánů a vanilky. 3 STARS 41,2% je bohatou 

směsí tří teritorií regionů Barbados, Jamajka a Trinidad a je perfektním rumem 

pro Daiquiri. PINEAPPLE 40% je spojením Original Dark a 3 Stars rumů. Kůra 

je uložena do Plantation 3 Stars a samotné ovoce do Plantation Dark. Vzniká 

tak bohaté aroma ananasu.

V Signature Blends řadě se promítá dlouhodobé tajemství výroby nejlepších 

cognaců Maison Ferrand. XO 20th ANNIVERSARY 40% je starý barbadoský 

rum. Chuť čokolády, zralého banánu, manga a jeho dlouhý finish činí  

z Plantation XO skutečný zážitek. GRANDE RESERVE 40% je směsí vícero 

rumů z Barbadosu. Ve vůni jsou cítit tóny grilovaného kokosu a vanilky.

Vůně vanilky, hrušky, zeleného jablka, kokosu a květin, to je GUATEMALA& 

BELIZE 42%. Další zástupce Signature Blends, ISLE OF FIJI 40%, voní po  

kokosu, zázvoru, medu, švestkách a vanilce. XAYMACA SPECIAL DRY 43% je 

rum v jamajském stylu s výrazným aroma. Chuť černého banánu a flambovaného 

ananasu oceníte v čisté formě nebo koktejlu Xaymaca Collins. 

www.plantationrum.com

Alexandre Gabriel, zakladatel značky, používá svou vlastní metodu „Petites 

Eaux“, která spočívá ve staření vody v sudech po rumu. Tato voda se poté 

přidává do rumu během jeho odpařování – v tomto závěrečném procesu 

zrání rozvíjejí rumy svou jemnost a strukturu.



Produkty značky STROH jsou nejznámějšími rakouskými alkoholickými nápoji. 

Tradice firmy je dlouhá již více než 175 let. Dnes se můžete s produkty STROH 

setkat ve více než 40 zemích světa. Velmi známý je zejména STROH Original 

Inländer Rum, jehož receptura je založená na směsi těch nejlepších esencí  

a aromat. Jedná se v podstatě o historicky první, a dnes tak populární, spiced 

rum na světě. Dodnes se dodržuje receptura zakladatele společnosti,  

Sebastiana Stroha. Vedle STROH ORIGINAL 40% a 80% je v nabídce také 

STROH JAGERTEE 40% – v tomto případě se jedná o spiced rum obohacený 

o čajové výtažky. Jagertee je výborným společníkem zejména v zimním  

období jako horký nápoj. 

Značka LABEL 5 patří mezi TOP 10 nejprodávanějších skotských whisky na 

světě a dále roste. Tato klasická blended, neboli míchaná whisky, je postavena 

především na přívětivých single malts z oblasti Speyside, které nabízejí jemný, 

šťavnatý a ovocný charakter. Základní varianta obsahuje směs skotských  

single malts zrajících po dobu minimálně pěti let a nabízí fantastický poměr 

kvality a ceny spolu s jemnou stopou vanilky, ovoce a dubového dřeva.

STROH JAGERTEE je koncen-

trát, který stačí ředit horkou 

vodou. Doporučujeme zředit 

v poměru 1 díl STROH a 3 díly 

horké vody – a skvělý horký 

nápoj je hotový!

Ideální poměr kvality a ceny, 

patřící do top 10 skotských  

whisky na světě – to je ve  

zkratce LABEL 5.

NÁŠ
TIP!

www.stroh.atwww.label-5.com



ABSINTHE NATURELLE 60%, VERDOYANTE 60% a DE MORAVIE 70% jsou 

tradiční hořké bylinné lihoviny s obsahem thujonu, které se vyrábí podle  

rodinné receptury. Ta vznikla ve 30. letech minulého století a jejím základem 

je bylinný macerát a destilát ze zlaté trojice bylin - pelyňku, anýzu  

a fenyklu. BLACK STAMP 40% je vynikající blendovaný jamajský rum z destilátů  

stařených průměrně pět let v sudech z bílého dubu. Má plnou a intenzivní 

rumovou chuť a vůni sušeného ovoce. ST. HUBERT’S LIQUEUR 30% je  

originální likér s úžasnou chutí po bylinkách a ovocných plodech. Původně 

byl tento likér vyráběn od roku 1937 pro členy místního mysliveckého spolku.  

BOMBARDINO 16% je tradiční italský vaječný likér, který se výborně hodí pro 

www.metelka.cz

Vzhledem k typicky hořké chuti nápoje je 

Absinthe METELKA vhodný do míchaných 

drinků a také k přímé konzumaci.

NÁŠ
TIP!

přípravu jak teplého nápoje se stejnojmenným názvem, tak přímou konzumaci. 

Výrobek je typický svou dominantní rumovou chutí doprovázenou jemným 

punčovým nádechem. MORAVSKÝ VAJEČNÝ TRADIČNÍ 14% je velmi oblíbený 

emulzní likér, jehož receptura se opírá o domácí výrobu lidově nazývaného  

vaječného koňaku. Hlavní složkou MORAVSKÉHO VINNÉHO PUNČE 19% je  

jakostní červené víno z jižní Moravy, které odlišuje tento Moravský vinný punč 

od jiných konkurenčních punčů. V nabídce společnosti METELKA je také řada 

mléčných alkoholických nápojů MILKY s širokým portfoliem příchutí. MILKY 

14,4% se vyznačují svou jemností a harmonickou chutí českého mléka, smetany 

a přírodních aromatických látek. 



- exkurzní trasa

- prodejna s kompletní nabídkou produktů 
   R. JELÍNEK

- Jelínkova Koštovna - místo pro soukromé 
   i firemní akce

- možnost dárkové výroby

- dárkové poukazy

www.rjelinek.cz

- exkluzivní 5D zážitek s vůní slivovice 
   v centru Prahy

- prodejna s kompletním portfoliem 
   ovocných destilátů

- degustační bar, pronájem prostor, 
   pořádání akcí

- možnost lahve s vlastní etiketou

- dárkové poukazy

www.muzeumslivovice.cz

- prodejna s kompletním portfoliem 
   ovocných destilátů a distribuovaných 
   značek

- degustační bar, pronájem prostor, 
   pořádání akcí

- dárkové poukazy

www.tatry-rjelinek.sk

MUZEUM
SLIVOVICE
PRAHA

NÁVŠTĚVNICKÉ
CENTRUM
VIZOVICE

Chcete se o destilátech dozvědět více a vybírat z širokého sortimentu? 
Navštivte nás!

DEGUSTAČNÍ BAR 
A SPECIALIZOVANÁ
PRODEJNA
R. JELÍNEK
STARÝ SMOKOVEC



Divoký západ na dosah

Zlín

Vsetín

Uherské
Hradiště

Kroměříž

Restaurace a ubytování v příjemném 
prostředí chřibských lesů

Detailním průvodcem po Chřibech
Vám bude mobilní aplikace Chřiby:

Stáhnout v

stylové ubytování v penzionu
nebo dřevěných chatkách
privátní wellness Jelínkovy lesní lázně
stylová restaurace, prostorný sál
venkovní terasa
laserová střelnice, dětské venkovní hřiště
rodinná setkání, oslavy, svatby, fi remní akce

Lesní penzion Bunč
768 03 Roštín 66
mobil: +420 573 367 272  |  e-mail: recepce@chribyresort.cz
      /lesnipenzionbunc  |        /lesnipenzionbunc
www.bunc.cz

  ubytování ve stylovém hotelu Crazy Mary
  restaurace s celkovou kapacitou 120 míst
  venkovní terasa pro 100 osob
  venkovní lezecká stěna, vyjížďky na koních, 
  aquacentrum, bowling
  krásná příroda s turistickými trasami
  rodinná setkání, oslavy, svatby, firemní akce

Ranč Kostelany
Kostelany 200, 767 01 Kroměříž
telefon: +420 573 367 272  |  e-mail: recepce@chribyresort.cz
      /ranc.kostelany  |        /ranc_kostelany
www.kostelany.cz



Jak připravit Hugo spritz? 
Na kostky ledu nalijeme 

3 díly Elixíru z bezového květu, 
3 díly prosecca a dolijeme

jedním dílem sody.

KOZIČKY
Jak připravit originální
nápoj Kozičky? 
Na kostky ledu nalijeme 
4 cl Elixíru z bezového květu,
přidáme 1⁄8 citrónu 
a dolijeme tonikem.



SLIVOVICOVÝ PUNČ
4 cl Slivovice R. JELÍNEK, švestkový nebo černý čaj,
cukr, koření na svařené víno, citrón, sušená švestka

ŠTRÚDL PUNČ
4 cl Hruškovice R. JELÍNEK, hruškový nebo jablecný džus,
cukr, koření na svařené víno, skořice

MEDOVÝ PUNČ
4 cl Bohemia Honey R. JELÍNEK, zázvorová limonáda,
cukr, koření na svařené víno, pomeranč




