
Nanuková nabídka
CELOSEZÓNNÍ



Brn!nské nanuky – Brnuky

Jsme “letní“ holky z Brna. U! s prvním opadan"m 
listím vyhlí!íme teplé dny, abychom mohly lítat 
v #atech a hlavn$ tvo%it NANUKY. Do jejich 
nekone&n"ch kombinací jsme se zamilovaly 
minulé léto a neodolaly jsme se o na#e 
osv$!ení pod$lit.

Ochutnejte léto s námi.

V"dy plné chuti

Nanuky tvo#íme ve variantách:

Pro v"robu nanuk' maximáln$ vyu!íváme plod' 
z na#ich zahrádek a sad'. Chut$ exotické 
ov#em milujeme, proto mixujeme i banány, 
ananasy nebo citrusy. 

Kdy! nám to situace dovolí, nanuky prodáváme 
bezobalov$. V!dy se ale dr!íme zásady, aby 
nanuky nezavadily o um$lé konzervanty 
a syntetická barviva. Sirupy, polevy i karamelky 
si va%íme samy.

Pro objevovatele alkoholov"ch mo!ností 
a festivalové bohémy mrazíme “klasiky“ mezi 
drinky. Po ve&erním m$st$ pak nezapomínáme 
hledat inspirace pro dal#í novinky. 

Na na#ich nanucích si smlsnou vegani, stejn$ 
tak nad#enci smetany. Osv$!ení dop%ejí 
i nejmen#ím, pro které jsou 40 ml porce jako 
chu(ovka. Netradi&ní variantou jsou pak nanuky 
&ajov"ch sm$sí. 

Veganské Alkoholové 40 ml a 90 ml Jen 90 mlSmetanové Plné ovoce Vodové



Okurková limonáda

40 % Okurka 
35 % Soda 
15 % Domácí cukrov! sirup 
10 % "táva z BIO citrón#

Jasmín s broskví

75 % Siln! zelen! jasmínov! $aj 
15 % Kousky broskví
10 % Broskvov! sirup

Jahoda

60 % Jahoda
20 % Jable$n! mo%t
20 % Domácí cukrov! sirup 

*Doporu!ená prodejní cena

26,-
46,-*

26,-
46,-*

m 14,-/v 26,-
m 26,-/v 46,-*



Ananas, kokos a citron

50 % Ananas 
30 % Kokosové mléko 
10 % !"áva a k#ra z BIO citrón#
10 % Domácí cukrov$ sirup 

*Doporu!ená prodejní cena

Citron se zázvorem

75 % Sva%en$ zázvor a BIO citrónová k#ra 
15 % Domácí cukrov$ sirup 
10 % !"áva a k#ra z BIO citrón#
 

26,-
46,-*

m 14,-/v 26,-
m 26,-/v 46,-*

Nektarinky s ibi!kem

70 % Ibi&kov$ 'aj
20 % Nektarinky 
10 % Domácí cukrov$ sirup

26,-
46,-*

alergeny: (8) Sko%ápkové plody



Avokádo s banánem

30 % Jable!n" mo#t 
25 % Avokádo  
25 % Zral" banán
20 % Domácí cukrov" sirup
Kapka #távy z BIO citrónu

*Doporu!ená prodejní cena

m 21,-/v 31,-
m 36,-/v 56,-*

Multivitamín

90 % Mix sezónního ovoce
10 % Domácí cukrov" sirup

m 14,-/v 26,-
m 26,-/v 46,-*

Hru!ka s karamel. sirupem

60 % Hru#ky
20 % Jable!n" mo#t
20 % Domácí karamelov" sirup (cukr, voda)

m 14,-/v 26,-
m 26,-/v 46,-*



m 14,-/v 26,-
m 26,-/v 46,-*

*Doporu!ená prodejní cena

Hru!ka s karamelem

60 % Hru!ky
15 % Jable"n# mo!t
15 % Domácí cukrov# sirup 
10 % Domácí máslov# karamel (cukr, máslo)

Banánek v "okolád#

45 % Zralé banány
32 % Selské mléko plnotu"né a smetana 33%
11 % Domácí karamelov# sirup a vanilkov# cukr
10 % $okoládová poleva (kakao, kokosov# olej, 
su!. mléko, cukr) a Lotus su!enky
2 % %&áva z BIO citrón'

m 14,-/v 26,-
m 26,-/v 46,-*

Avokádo se smetanou

25 % Jable"n# mo!t
22 % Avokádo
20 % Domácí cukrov# sirup
18 % Zral# banán
15 % Zakysaná smetana

m 14,-/v 26,-
m 26,-/v 46,-*

alergeny: (7) Mléko

alergeny: (1) Obiloviny, (6) Sója, (7) Mléko, (8) Sko(ápkové plody

alergeny: (7) Mléko



Aperol s pomeran!em

30 % Pomeran!ová "táva 
25 % Domácí cukrov# sirup 
25 % Soda 
10 % Aperol
10 % Sladké bílé víno
Plátek pomeran!e 

*Doporu!ená prodejní cena

31,-
56,-*

Pi"a Colada

40 % Ananas 
30 % Kokosové mléko 
20 % Domácí cukrov# sirup 
10 % Bíl# rum Bacardi

Jahoda s rumem

60 % Jahoda 
20 % Jable!n# mo"t 
10 % Bíl# rum Bacardi
10 % Domácí cukrov# sirup 

alergeny: (8) Sko$ápkové plody

m 21,-/v 31,-
m 36,-/v 56,-*

m 21,-/v 31,-
m 36,-/v 56,-*



Gin tonik

65 % Tonik 
15 % Sezónní ovoce 
10 % Gin Beefeater
10 % Domácí cukrov! sirup 

Jahoda s ginem

60 % Jahoda 
20 % Jable"n! mo#t 
10 % Gin Beefeater
10 % Domácí cukrov! sirup 

Mojito

80 % Domácí mátovo-limetkov! sirup 
10 % Limetková #$áva 
10 % Bíl! rum Bacardi
Plátek limetky

*Doporu!ená prodejní cena

m 21,-/v 31,-
m 36,-/v 56,-*

31,-
56,-*

31,-
56,-*
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