
Přírodní neperlivé vody
Still water

Nabídka vody
Water menu

Toma Natura
Neperlivá minerální voda / still mineral water
Česká republika / Czech Republic
Křišťálově čistá pramenitá voda z hlubokého vrtu v chráněném území Adršpašsko-teplických skal, putující do láhve bez jakýchkoli úprav.
Natural crystal clear water, from the protected area of Adrspach-Teplice Rocks.

0,33 l
0,8 l

40 Kč
70 Kč

Vittel
Neperlivá minerální voda / still mineral water
Francie/France
Minerální voda Vittel prochází v rozmezí 20 až 40 let hlubinami pohoří Vogéz, což jí zaručuje minerální stabilitu a stálou osvěžující chuť.
Vittel mineral water within the range from 20 to 40 years goes through the depths of Vosges Mountains which gives Vittel stable minerals and refreshing taste.

0,25 l 60 Kč

Evian
Neperlivá minerální voda / still mineral water
Francie/France
Přírodní minerální voda z francouzských Alp. Průběhem přirozené filtrace, která trvá 15 let, získává svou nezaměnitelnou chuť a jedinečnou minerální rovnováhu.
Natural mineral water from the French Alps. Because of the natural filtration process, which lasts for 15 years, gets its unique flavor and a unique mineral balance.

0,33 l
0,75 l

70 Kč
120 Kč

Acqua Panna
Neperlivá minerální voda / still mineral water
Itálie/Italy
Lahodná a delikátní neperlivá minerální voda z Toskánska. Pramen je čerpán z hloubky 900 m, voda tak zůstane křišťálově čistá s harmonickou, typickou měkkou chutí.
Delicious and delicate non-carbonated mineral water from Tuscany. Spring is pumped from a depth of 900 m, so the water stays crystal clear with a harmonious, typical soft taste.

0,25 l
0,75 l

60 Kč
120 Kč

Aqua Angels
Voda z ledovce neperlivá / still glacier water
Island/Iceland
Ledovcová voda vyvěrající ze sopečné horniny Islandu. Toto podloží dává vodě vyšší pH 8.8, které pozitivně působí na lidský organismus.
Water comes from an artesian spring Kaldárbotnar on a volcanic rock, which positively affect a high pH of the water.

0,25 l
0,75 l

70 Kč
150 Kč

Voss
Pramenitá artézská voda neperlivá / still artesian spring water
Norsko/Norway
Artézská voda nacházející se v nedotčené přírodě jižního Norska, v uzavřeném podzemním zdroji ve vrstvě písku a horniny.
Artesian water from the untouched nature of southern Norway, closed beneath the surface of the ground in a layer of sand and rock.

0,375 l 110 Kč



Přírodní perlivé vody
Sparkling mineral water

Nabídka vody
Water menu

Korunní
Perlivá minerální voda / sparkling mineral water
Česká republika / Czech Republic
Minerální voda s vyváženým poměrem minerálů, jejíž tradice sahá až do roku 1878.
Mineral water with a balanced content of minerals with a tradition since 1878.

0,33 l 40 Kč

Toma Natura
Perlivá minerální voda / sparkling mineral water
Česká republika / Czech Republic
Křišťálově čistá pramenitá voda z hlubokého vrtu v chráněném území Adršpašsko-teplických skal, putující do láhve bez jakýchkoli úprav.
Natural crystal clear water, from the protected area of Adrspach-Teplice Rocks.

0,33 l
0,8 l

40 Kč
85 Kč

Perrier
Přírodně perlivá minerální voda / sparkling mineral water
Francie/France
Přírodní minerální voda obsahující přírodní minerální soli, ale i přirozeně se vyskytující oxid uhličitý.
Natural mineral water containing only mineral salts and natural gas, has a beneficial effect on the human body.

0,33 l
0,75 l

70 Kč
120 Kč

Badoit
Jemně perlivá minerální voda / sparkling mineral water
Francie/France
Přirozeně perlivá minerální voda s vyváženou strukturou mineránl ích látek je též bohatým zdrojem vápníku a hořčíku.
Naturally sparkling mineral water with a balanced structure of minerals is a rich source of calcium and magnesium.

0,33 l
0,75 l

70 Kč
120 Kč

San Pellegrino
Přírodně perlivá minerální voda / sparkling mineral water
Itálie/Italy
Přírodně perlivá minerální voda, jejíž neutrální, čistá mineránl í vůně je podpořena živou, harmonickou a komplexní chutí.
Natural sparkling mineral water with neutral, pure mineral aroma and harmonious flavor.

0,25 l
0,75 l

60 Kč
120 Kč

Voss
Pramenitá artézská voda perlivá / sparkling artesian spring water
Norsko/Norway
Artézská voda nacházející se v nedotčené přírodě jižního Norska, v uzavřeném podzemním zdroji ve vrstvě písku a horniny.
Artesian water from the untouched nature of southern Norway, closed beneath the surface of the ground in a layer of sand and rock.

0,375 l 110 Kč


