
1st anniversary of the lockdown

menu by 
PILOTS & PARLOUR

Je to již rok, co se museli dveře všech barů zavřít. S přestávkami, omezením otevírací doby či kapacity 
našich podniků stále vytrváváme a vymýšlíme nové cesty jak být s Vámi. Jednou touhle cestou se nyní 
můžete vydat. Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s našimy kamarády z baru Parlour, roční/výroční 

balíček, který by Vám mohl dát vzpomenout na to, jaké to je, sednout si, nechat si namíchat drink a užít 
si atmosféry bary. V balíčku budou 4 koktejly, 3 z nich předmíchané, 1 si budete muset namíchat sami 
(nebojte, ukázeme Vám jak ;) ) a dále pak tapas na zakousnutí pro 2 osoby či jednoho jedlíka. Menu si 

budete moci vyzvednout v Café bar Piltů, od pátku 12.3. - soboty 13.3. či si ho nechat zavézt v pátek 
12tého večer. Následně od 20:00 v sobotu budeme streamovat z baru Pilotů, kde budeme vyprávět o tom 

co jste si to koupili, jak namícháme koktejl Jam & CO, jak se máme a spoustu dalších řečí o všem 
možném, stejně tak jako kdyby jste seděli u nás na baru. Předem děkujeme za případné objednávky. 

Vaši Pilots & Parlour

1)Pilots Fashioned by Café bar Pilotů
Bulleit bourbon, Mandarin liquer, Mancino vermouth, Regans bitters

neklasicky klasický drink pro milovníky smutného jazzu a ještě smutnějšího blues

2)Jam & CO by Café bar Pilotů
Saint James Ambré rum, chilli, Bacardi Oakheart, kiwi fresh, domácí orgeat

zábavně neotřelený drink pro všechny dobrodruhy a povaleče na pláži

3)Šílenství by Parlour
Tanquray gin, Art Spritz, limeta, tonic

svěží, hebký a žádoucí drink pro všechny kluky a holky

4)Příčetnost by Parlour
Tanqueray 10, mezcal, Campari, Carpano Antica formula vermouth

ambiciozně seriozní drink pro seriozní gentlemany a dámy

5)Tapas prkénko
Variace oliv se sušenými rajčaty a tymiánem, variace sýrů, jamon, domácí bazalkové pesto, bagetka

od pekárny Le Caveau

Cena za menu 890czk (v případě objednání dalších 4 porcí koktejlů + 500czk)
Objednávky na Instagramu a FB Café bar Pilotů či Parlour 


