
Turecká káva                       
Turkish coffee                  
Kawa po Turecku 

 
Vídeňská káva                     
Viennese cofee
Kawa po Wideňsku

Espresso s mlékem            
Espresso with milk
Kawa Espresso z mlekiem

Cappucino                          

Alžírská káva                       
Algerian coffee
Kawa po Algiersku

TEPLÉ NÁPOJE 
 Hot Drinks / Napoje gorace

Čaj                                        
Tea
Herbata

Grog (4cl Rum Tuzemský) 
Grog  (4cl Rum Domestic)
Grog  (4cl Rum “Tuzemský”)

Svařené víno 0,2l               
Hot wine 0,2l
Grzane wino 0,2l 

Čokoláda se šlehačkou      
Chocolate with whipped cream
Czekolada z bitą śmietaną

Bombardino            

Citrónek 1ks
Lemon
Sok cytrynowy            

PostMix
Coca cola / Fanta / Sprite / Tonic.                              
                                                                                       
Juice / Juice / Soki

Jablečný / Apple / Jablkowy                                     
Pomerančový / Orange / Pomaranczowy 
Jahodový / Strawberry / Truskawkovy                 
Multivitamín / Multivitamin / Multiwitamina 
Černý Rybíz / Blackcurrants / z Carnej porzeczki 

Točená Kofola / Draft Kofola / Kofola rozlewana                                                                             

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
 Nonalcoholic drinks / Nápoje bezalkoholowe

Paprsek 10,22 °               

Šerák 11 °                         
                                         
Nealkoholické pivo         
Beer non-alcoholic       
Pivo bezalkoholowe 

Pilsner Urquel Plech      
Pilsner Urquel bottle 
Pilsen Urquel butelka

Radler                            
                                        

Bílé víno dle nabídky                                                
White wine according to the offer
Wino biale rozlewane wedlug oferty

Červené víno dle nabídky                                       
Red wine according to the offer
Wino czerwene rozlewane wedlug oferty

Bohemia Sekt                                                      

0,3l    35,-
0,5l    45,-
 

0,3l    35,-
0,3l    35,-
0,3l    35,-
0,3l    35,-
0,3l    35,-

0,5l    55,-
0,3l    35,-

0,1l    28,-

0,1l    28,-

0,75l  280,-

VÍNO / Wine / Wino

40,-
 
 
 

55,-
 
 
 

50,-
 
 
 

55,-
 
 

70,-

45,-
 
 
 

55,-
 
 
 

55,-
 
 
 

55,-
 
 
 

90,-
 

5,-

0,5l    50,-
0,3l    38,-
0,5l    50,-
0,3l    38,-
0,5l    50,-

0,5l    55,-

0,5l    58,-
0,3l    42,-

45,-
65,-
65,-

135,-
45,-
60,-
60,-
65,-
65,-
40,-
49,-
45,-
45,-
65,-

Rum Tuzemský 
Rum Republica 
Capitan Bucanero 
Diplomatico 
Fernet Stock 
Beefeater Dry Gin 
Slivovice Jelínek 45% 
Jameson 
Tullamore Dew 
Peprmintový likér 
Griotte 
Becherovka 
Praděd 
Jagermeister 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE - PIVO 
Alkoholic drinks - Beer / Napoje alkoholowe - Piwo

Nápojový lístek

Výjimečná kamenná rozhledna na vrcholu
Větrov, odkaz a věrná replika historické

rozhledny ze Sněžníku, postavená v
historizujícím stylu s malou a velkou věží, se

vstupním sálem s lomenou klenbou, s točitým
žulovým schodištěm, s krakorci a s vyhlídkami

s cimbuřím – kamenná kráska a symbol
našeho kraje se vrátila zpět!

Původní stupňovitost piva 10,22 ° odpovídá nadmořské výšce hotelu Paprsek. V pivovarské
branži je základní měrnou jednotkou hektolitr, proto je ve stupňovitosti piva zohledněna
nadmořská výška v hektometrech. Důvodem je, že pokud se pivo pije v nadmořské výšce
odpovídající původní stupňovitosti, zvyšuje se pitelnost piva a bez jakýchkoliv negativních
účinků lze vypít o 1 – 2 piva více než v podhůří. Tím se v restauraci pivo bude čepovat po

hektolitrech a tak dojde k vyváženosti mezi hektolitry a hektometry.
 

  Pro podporu výše uvedené teorie bylo nutno zvolit barvu tak, aby zvýrazňovala pitelnost piva,
aby přesně korespondovala s nadmořskou výškou a původní stupňovitostí. Tedy barva piva je též

10,22 jednotek EBC.
 

 A i v dalších parametrech je zahrnuta alchymie pitelnosti na základě matematických
propočtů. Neboť v České republice je populární pivo hořké, byla pro stanovení hořkosti

nastavena hodnota dvojnásobku hektometrů výšky Paprsku, tedy pivo Paprsek 20,44 IBU.
 

 Dobrá hořkost musí být podpořena i plností - chlebnatostí piva. Protože u českého piva by
měla být hořkost 10 x větší, chlebnatost je v pivu Paprsek 2,044 %.

 
 Výpočet množství alkoholu v pivu Paprsek je již složitější. Zde je potřeba počítat s původní

stupňovitostí, od které odečteme chlebnatost, pak vše vynásobíme barvou a vydělíme
hořkostí piva. A vyjde nám hodnota alkoholu 4,088 %. Správnost tohoto výpočtu je potvrzena i

výškou kapličky na Paprsku.
 
 

Horský areál Paprsek je jedno z
nejkrásnějších míst staroměstské kotliny na
jižním úbočí Rychlebských hor v nadmořské

výšce 1022 mnm. Má celoroční provoz
včetně restaurace a nabízi bohatý sportovní

zimní i letní program.
V zimě nabízíme tři sjezdové tratě o délkách
1000-1300 m se SNOW-PARKEM, lyžařskou

školou i školičkou, půjčovnou lyží a
snowboardů, ski servisem u dolní stanice

lanovky. 
 

dalimilovarozhledna.cz

dalimilova.rozhledna

paprsek.cz

horský areal paprsek



Turecká káva                       
Turkish coffee                  
Kawa po Turecku 

 
Vídeňská káva                     
Viennese cofee
Kawa po Wideňsku

Espresso s mlékem            
Espresso with milk
Kawa Espresso z mlekiem

Cappucino                          

Alžírská káva                       
Algerian coffee
Kawa po Algiersku

TEPLÉ NÁPOJE 
 Hot Drinks / Napoje gorace

Čaj                                        
Tea
Herbata

Grog (4cl Rum Tuzemský) 
Grog  (4cl Rum Domestic)
Grog  (4cl Rum “Tuzemský”)

Svařené víno 0,2l               
Hot wine 0,2l
Grzane wino 0,2l 

Čokoláda se šlehačkou      
Chocolate with whipped cream
Czekolada z bitą śmietaną

Bombardino            

Citrónek 1ks
Lemon
Sok cytrynowy            

PostMix
Coca cola / Fanta / Sprite / Tonic.                              
                                                                                       
Juice / Juice / Soki

Jablečný / Apple / Jablkowy                                     
Pomerančový / Orange / Pomaranczowy 
Jahodový / Strawberry / Truskawkovy                 
Multivitamín / Multivitamin / Multiwitamina 
Černý Rybíz / Blackcurrants / z Carnej porzeczki 

Točená Kofola / Draft Kofola / Kofola rozlewana                                                                             

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
 Nonalcoholic drinks / Nápoje bezalkoholowe

Paprsek 10,22                

Šerák 11                          
                                         
Nealkoholické pivo         
Beer non-alcoholic       
Pivo bezalkoholowe 
Pilsner Urquel Plech      
Pilsner Urquel bottle 
Pilsen Urquel butelka
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Bílé víno dle nabídky                                                
White wine according to the offer
Wino biale rozlewane wedlug oferty
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Rum Tuzemský 
Rum Republica 
Capitan Bucanero 
Diplomatico 
Fernet Stock 
Beefeater Dry Gin 
Slivovice Jelínek 45% 
Jameson 
Tullamore Dew 
Peprmintový likér 
Griotte 
Becherovka 
Praděd 
Jagermeister 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE - Pivo 
Alkoholic drinks - Beer / Napoje alkoholowe - Piwo

Nápojový lístek

Výjimečná kamenná rozhledna na vrcholu
Větrov, odkaz a věrná replika historické

rozhledny ze Sněžníku, postavená v
historizujícím stylu s malou a velkou věží, se

vstupním sálem s lomenou klenbou, s točitým
žulovým schodištěm, s krakorci a s vyhlídkami

s cimbuřím – kamenná kráska a symbol
našeho kraje se vrátila zpět!

Původní stupňovitost piva 10,22 ° odpovídá nadmořské výšce hotelu Paprsek. V pivovarské
branži je základní měrnou jednotkou hektolitr, proto je ve stupňovitosti piva zohledněna
nadmořská výška v hektometrech. Důvodem je, že pokud se pivo pije v nadmořské výšce
odpovídající původní stupňovitosti, zvyšuje se pitelnost piva a bez jakýchkoliv negativních
účinků lze vypít o 1 – 2 piva více než v podhůří. Tím se v restauraci pivo bude čepovat po

hektolitrech a tak dojde k vyváženosti mezi hektolitry a hektometry.
 

  Pro podporu výše uvedené teorie bylo nutno zvolit barvu tak, aby zvýrazňovala pitelnost piva,
aby přesně korespondovala s nadmořskou výškou a původní stupňovitostí. Tedy barva piva je též

10,22 jednotek EBC.
 

 A i v dalších parametrech je zahrnuta alchymie pitelnosti na základě matematických
propočtů. Neboť v České republice je populární pivo hořké, byla pro stanovení hořkosti

nastavena hodnota dvojnásobku hektometrů výšky Paprsku, tedy pivo Paprsek 20,44 IBU.
 

 Dobrá hořkost musí být podpořena i plností - chlebnatostí piva. Protože u českého piva by
měla být hořkost 10 x větší, chlebnatost je v pivu Paprsek 2,044 %.

 
 Výpočet množství alkoholu v pivu Paprsek je již složitější. Zde je potřeba počítat s původní

stupňovitostí, od které odečteme chlebnatost, pak vše vynásobíme barvou a vydělíme
hořkostí piva. A vyjde nám hodnota alkoholu 4,088 %. Správnost tohoto výpočtu je potvrzena i

výškou kapličky na Paprsku.
 
 

Horský areál Paprsek je jedno z
nejkrásnějších míst staroměstské kotliny na
jižním úbočí Rychlebských hor v nadmořské

výšce 1022 mnm. Má celoroční provoz
včetně restaurace a nabízi bohatý sportovní

zimní i letní program.
V zimě nabízíme tři sjezdové tratě o délkách
1000-1300 m se SNOW-PARKEM, lyžařskou

školou i školičkou, půjčovnou lyží a
snowboardů, ski servisem u dolní stanice

lanovky. 
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horský areal paprsek



Turecká káva                       
Turkish coffee                  
Kawa po Turecku 

 
Vídeňská káva                     
Viennese cofee
Kawa po Wideňsku

Espresso s mlékem            
Espresso with milk
Kawa Espresso z mlekiem

Cappucino                          

Alžírská káva                       
Algerian coffee
Kawa po Algiersku

TEPLÉ NÁPOJE 
 Hot Drinks / Napoje gorace

Čaj                                        
Tea
Herbata

Grog (4cl Rum Tuzemský) 
Grog  (4cl Rum Domestic)
Grog  (4cl Rum “Tuzemský”)

Svařené víno 0,2l               
Hot wine 0,2l
Grzane wino 0,2l 

Čokoláda se šlehačkou      
Chocolate with whipped cream
Czekolada z bitą śmietaną

Bombardino            

Citrónek 1ks
Lemon
Sok cytrynowy            

PostMix
Coca cola / Fanta / Sprite / Tonic.                              
                                                                                       
Juice / Juice / Soki

Jablečný / Apple / Jablkowy                                     
Pomerančový / Orange / Pomaranczowy 
Jahodový / Strawberry / Truskawkovy                 
Multivitamín / Multivitamin / Multiwitamina 
Černý Rybíz / Blackcurrants / z Carnej porzeczki 

Točená Kofola / Draft Kofola / Kofola rozlewana                                                                             

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
 Nonalcoholic drinks / Nápoje bezalkoholowe

Paprsek 10,22                

Šerák 11                          
                                         
Nealkoholické pivo         
Beer non-alcoholic       
Pivo bezalkoholowe 
Pilsner Urquel Plech      
Pilsner Urquel bottle 
Pilsen Urquel butelka
Radler                            
                                        

Bílé víno dle nabídky                                                
White wine according to the offer
Wino biale rozlewane wedlug oferty

Červené víno dle nabídky                                       
Red wine according to the offer
Wino czerwene rozlewane wedlug oferty

Bohemia Sekt                                                      

0,3l    35,-
0,5l    45,-
 

0,3l    35,-
0,3l    35,-
0,3l    35,-
0,3l    35,-
0,3l    35,-

0,5l    55,-
0,3l    35,-

0,1l    28,-

0,1l    28,-

0,75l  280,-

VÍNO / Wine / Wino

40,-
 
 
 

55,-
 
 
 

50,-
 
 
 

55,-
 
 

70,-

45,-
 
 
 

55,-
 
 
 

55,-
 
 
 

55,-
 
 
 

90,-
 

5,-

0,5l    50,-
0,3l    38,-
0,5l    50,-
0,3l    38,-
0,5l    50,-

0,5l    55,-

0,5l    58,-
0,3l    42,-

PIVO 
Beer / Piwo

45,-
65,-
65,-

135,-
45,-
60,-
60,-
65,-
65,-
40,-
49,-
45,-
45,-
65,-

Rum Tuzemský 
Rum Republica 
Capitan Bucanero 
Diplomatico 
Fernet Stock 
Beefeater Dry Gin 
Slivovice Jelínek 45% 
Jameson 
Tullamore Dew 
Peprmintový likér 
Griotte 
Becherovka 
Praděd 
Jagermeister 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
Alkoholic drinks / napoje alkoholowe

Nápojový lístek

Výjimečná kamenná rozhledna na
vrcholu Větrov, odkaz a věrná replika

historické rozhledny ze Sněžníku,
postavená v historizujícím stylu s malou

a velkou věží, se vstupním sálem s
lomenou klenbou, s točitým žulovým

schodištěm, s krakorci a s vyhlídkami s
cimbuřím – kamenná kráska a symbol

našeho kraje se vrátila zpět!

Původní stupňovitost piva 10,22 ° odpovídá nadmořské výšce hotelu Paprsek.
V pivovarské branži je základní měrnou jednotkou hektolitr, proto je ve

stupňovitosti piva zohledněna nadmořská výška v hektometrech. Důvodem je,
že pokud se pivo pije v nadmořské výšce odpovídající původní stupňovitosti,
zvyšuje se pitelnost piva a bez jakýchkoliv negativních účinků lze vypít o 1 – 2

piva více než v podhůří. Tím se v restauraci pivo bude čepovat po hektolitrech
a tak dojde k vyváženosti mezi hektolitry a hektometry.

 
  Pro podporu výše uvedené teorie bylo nutno zvolit barvu tak, aby

zvýrazňovala pitelnost piva, aby přesně korespondovala s nadmořskou výškou
a původní stupňovitostí. Tedy barva piva je též 10,22 jednotek EBC.

 
 A i v dalších parametrech je zahrnuta alchymie pitelnosti na základě

matematických propočtů. Neboť v České republice je populární pivo hořké,
byla pro stanovení hořkosti nastavena hodnota dvojnásobku hektometrů

výšky Paprsku, tedy pivo Paprsek 20,44 IBU.
 

 Dobrá hořkost musí být podpořena i plností - chlebnatostí piva. Protože u
českého piva by měla být hořkost 10 x větší, chlebnatost je v pivu Paprsek

2,044 %.
 

 Výpočet množství alkoholu v pivu Paprsek je již složitější. Zde je potřeba
počítat s původní stupňovitostí, od které odečteme chlebnatost, pak vše

vynásobíme barvou a vydělíme hořkostí piva. A vyjde nám hodnota alkoholu
4,088 %. Správnost tohoto výpočtu je potvrzena i výškou kapličky na Paprsku.

 
 

Horský areál Paprsek je jedno z
nejkrásnějších míst staroměstské

kotliny na jižním úbočí Rychlebských
hor v nadmořské výšce 1022 mnm.

Má celoroční provoz včetně
restaurace a nabízi bohatý sportovní

zimní i letní program.
V zimě nabízíme tři sjezdové tratě o

délkách 1000-1300 m se SNOW-
PARKEM, lyžařskou školou i školičkou,

půjčovnou lyží a snowboardů, ski
servisem u dolní stanice lanovky. 

dalimilovarozhledna.cz

dalimilova.rozhledna

paprsek.cz

horský areal paprsek


