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Jídelní lístek
Menu
Speisekarte

Jídelní lístek platný od 25.5.2020
Validity from 25.5.2020 / Gülting ab 25.5.2020

Předkrmy (Starters/Vorspeisen):
Hovězí carpaccio s rukolou, piniovými oříšky a hoblinami parmazánu 127 Kč
• Beef carpaccio with rocket salad, pine nuts and Parmesan cheese shavings
• Carpaccio vom Rind mit Rucola, Pinienkernen und Parmesan
70g, alergeny 1,3,7,8

Marinovaný losos na zeleninových řezech

89 Kč

• Marinated salmon served on sliced vegetables
• Marinierter Lachs auf frischem Gemüse
50g, alergeny 1,3,4,7,8

Parmská šunka s cukrovým melounem

89 Kč

• Parma ham with cantaloupe
• Parmaschinken mit Zuckermelone
50g, alergen 8

Polévky (Soups/Suppen):
Kuřecí vývar s masem a zeleninou

43 Kč

• Chicken broth with meat and vegetables
• Hühnersuppe mit Fleisch und Gemüse
0,25l, alergen 9

Hráškový krém s krutony a slaninou

45 Kč

• Pea cream with croutons and bacon
• Cremige Erbsensuppe mit Croutons und Speck
0,25l, alergeny 1,3,7,9

Gulášová polévka s chilli papričkou a zakysanou smetanou

70 Kč

• Goulash soup with chilli and sour cream
• Gulaschsuppe mit Chilipaprika und Sauerrahm
0,33l, alergeny 1,7,9

Gramáže masa jsou uvedeny v syrovém stavu.
Meat weight in grams is quoted in raw state. / Das Gewicht des Fleisches ist roh.

Hlavní chody (Main courses/Hauptgerichte):
Filet z lososa s cherry rajčaty, rukolou a citronovou gremolatou,
francouzská bageta

275 Kč

• Salmon fillet with cherry tomatoes, rocket salad, lemon gremolata, French baguette
• Lachsfilet mit Cherrytomaten, Rucola und Zitronen-Gremolata, französisches Baguette
200g, alergeny 1,3,4,7

Filet z lososa s medovým citronem a bylinkovými bramborami

273 Kč

• Salmon fillet with honey lemon marinade served with herbed potatoes
• Lachsfilet mit Honig-Zitrone und Kräuterkartoffeln
200g, alergeny 4,9

Grilované kuřecí prsíčko na pečených bramborách
s listovým salátem a farmářským dresinkem

219 Kč

• Grilled chicken breast served with roasted potatoes with lettuce and farmer dressing
• Gegrillte Hähnchenbrust auf Bratkartoffeln mit Blattsalat und Bauerndressing
200g, alergeny 3,7

Kuřecí nudličky s jarní zeleninou a bramborovým pyré

217 Kč

• Chicken strips with vegetables and potato puree
• Hühnerstreifen mit Frühlingsgemüse und Kartoffelpüree
200g, alergeny 7,9

Kachní filet sandwich s listovým salátem, farmářským dresinkem
a hranolkami

279 Kč

• Duck fillet sandwich with lettuce, farmer dressing and French fries
• Entenfilet – Sandwich mit Blattsalat, Bauerndressing und Pommes Frites
200g, alergeny 1,3,6,7

Kachní prso s omáčkou z červeného vína a čokolády
s mačkanými bramborami

279 Kč

• Duck breast with red wine and chocolate sauce served with mashed potatoes
• Entenbrust mit Rotweinsauce und Schokolade mit Stampfkartoffeln
200g, alergeny 5,6,7,8,9

Smažené řízečky z vepřové panenky s bylinkovou bramborovou kaší 245 Kč
• Pork tenderloin fried Schnitzels with herbed potato puree
• Panierte Schweinefilet–Schnitzel dazu Kartoffelpüree mit Kräutern
200g, alergeny 1,3,6,7,9

Pomalu pečená marinovaná krkovička se šťouchanými bramborami

269 Kč

• Slow roasted marinated pork neck with mashed potatoes
• Langsam gebratener Schweinebraten mit Stampfkartoffeln
350g, alergen 7

Gramáže masa jsou uvedeny v syrovém stavu.
Meat weight in grams is quoted in raw state. / Das Gewicht des Fleisches ist roh.

Řezy z vepřové panenky se smetanovou omáčkou, žampiony
a gratinovanými bramborami

254 Kč

• Pork tenderloin with cream sauce and champignons served with potato gratin
• Schweinefilet mit Sahnesauce, Champignons und Kartoffelgratin
200g, alergeny 7,9

Flamendr z vepřové panenky s hranolkami

229 Kč

• Pork tenderloin „Flamender“ with French fries
• Schweinefilet in würziger Sauce dazu Pommes Frites
200g, alergeny 6,9

Hovězí biftek (z pravé svíčkové) na zelených fazolkách

390 Kč

• Beef steak with green beans
• Rinderfilet mit grünen bohnen
250g

Filírovaný flank steak s cibulovým chutney, restovanou zeleninou
a hranolkami

299 Kč

• Thinly sliced flank steak with onion chutney, sautéed vegetables and French fries
• Flanksteak mit Zwiebel-Chutney, geröstetem Gemüse und Pommes Frites
250g, alergeny 6,9

Těstoviny a risotto (Pasta and Risotto/Teigwaren und Risotto):
Tagliatelle s lososem, sušenou šunkou, rajčaty
a bylinkovým mascarpone

209 Kč

• Tagliatelle with salmon, cured ham, tomatoes and herb mascarpone
• Tagliatelle mit Lachs und getrocknetem Schinken, Tomaten und Kräuter-Mascarpone
300g, alergeny 1,3,4,7,9

Tagliatelle s kachním masem a kozím sýrem

179 Kč

• Tagliatelle with duck meat and goat cheese
• Tagliatelle mit Entenfleisch und Ziegenkäse
300g, alergeny 1,3,7,9

Krémové risotto s kuřecím masem, žampiony a cherry rajčaty

165 Kč

• Creamy risotto with chicken, champignons and cherry tomatoes
• Cremerisotto mit Hühnerfleisch, Champignons und Cherrytomaten
300g, alergeny 7,9

Gramáže masa jsou uvedeny v syrovém stavu.
Meat weight in grams is quoted in raw state. / Das Gewicht des Fleisches ist roh.

Saláty (Salads/Salate):
Salát z pečené červené řepy s chřestem, rukolou
a karamelizovaným kozím sýrem

179 Kč

• Roasted beetroot salad with asparagus, rocket salad and caramelized goat cheese
• Rote Rübensalat mit Spargel, Rucola und karamellisierten Ziegenkäse
250g, alergeny 7,9

Salát s cukrovým melounem, rajčaty a mozzarellou

159 Kč

• Cantaloupe salad with tomatoes and mozzarella
• Salat mit Zuckermelone, Tomaten und Mozzarella
250g, alergeny 1,3,7,9

Letní ovocný salát s brusinkovo-vinným přelivem

139 Kč

• Summer fruit salad with cranberry-vinaigrette
• Sommerlicher Obstsalat mit Preiselbeeren-Wein Dressing
250g

Bezmasá jídla (Vegetarian meals/Vegetarische Gerichte):
Grilovaný camembert s brusinkami, salátem Coleslaw
a francouzskou bagetou

145 Kč

• Grilled Camembert with cranberries, Coleslaw and French baguette
• Gegrillter Camembert mit Preiselbeeren, Coleslaw Salat und französischem Baguette
100g, alergeny 1,3,7,9

Smažený sýr Gouda

99 Kč

• Fried Gouda cheese
• Panierter Gouda
100g, alergeny 1,3,6,7

Zeleninové ragú s francouzskou bagetou

149 Kč

• Vegetable ragout with French baguette
• Gemüseragout mit französischem Baguette
250g, alergeny 1,3,7,9

K pivu a vínu (To beer and wine/Zu Bier und Wein):
Tatarský biftek z hovězí svíčkové s topinkami

180 Kč

• Beef tenderloin tartare with fried bread
• Beef Tartar vom Rinderfilet, mit getoastetem Brot
100g, alergeny 1,3,6

Smažené cibulové kroužky s pikantním dipem
• Fried onion rings with spicy dip
• Panierte Zwiebelringe mit pikantem Dip
200g, alergeny 1,3,6,7

70 Kč

Malé saláty (Small salads/Kleine Salate):
Rajčatový salát

47 Kč

• Tomato salad
• Tomatensalat
150g

Šopský salát

59 Kč

• Šopský“ salad (cucumber, tomatoes, pepper and Balkan cheese)
• Gemischter Salat mit Feta Käse (Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Paprika)
150g, alergen 7

Coleslaw

45 Kč

150g, alergeny 3,7

Omáčky (Souces/Saucen):
Pepřová omáčka

40 Kč

• Peppercorn sauce
• Pfeffersauce
alergeny 7,9

Houbová omáčka

40 Kč

• Mushroom sauce
• Pilzsauce
alergeny 7,9

Dresinky (Dressings/Dressings):
Tatarská omáčka

17 Kč

• Tartar sauce
• Sauce Tartare
alergeny 3,7

Kečup
•
•

17 Kč

Ketchup
Ketchup

Pikantní dresink

17 Kč

• Spicy dressing
• Pikantes Dressing
alergeny 7,9

Farmářský dresink
• Farmer dresssing
• Bauerndressing
alergeny 7,9

17 Kč

Přílohy (Side dishes/Beilagen):
Hranolky

38 Kč

• French fries
• Pommes Frites
alergen 6

Vařené brambory
•
•

27 Kč

Boiled potatoes
Gekochte Kartoffeln

Bramborová kaše

38 Kč

• Potato puree
• Kartoffelpüree
alergen 7

Zelené fazolky se slaninou a česnekem
•
•

43 Kč

Green beans with bacon and garlic
Grüne Bohnen mit Speck und Knoblauch

Šťouchané brambory

38 Kč

• Mashed potatoes
• Stampfkartoffeln
alergen 7

Gratinované brambory

49 Kč

• Potato gratin
• Kartoffelgratin
alergen 7

Grilovaná zelenina

69 Kč

• Grilled vegetables
• Gegrilltes Gemüse
alergen 9

Rýže Arborio

35 Kč

• Arborio rice
• Arborio Reis
alergen 9

Čerstvě pečená bagetka
• Freshly baked baguette
• Frisch gebackenes Baguette
alergeny 1,3,7

30 Kč

Dezerty (Desserts/Desserts):
Palačinka s Nutellou a vanilkovou zmrzlinou, šlehačka

65 Kč

• Crepe with Nutella and vanilla ice-crea, whipped cream
• Palatschinke mit Nutella, Vanilleeis und Schlagobers
1ks, alergeny 1,3,7

Horké lívanečky s lesním ovocem a vanilkovou zmrzlinou, šlehačka

65 Kč

• Warm pancakes with forest fruits and vanilla ice-cream, whipped cream
• Warme Liwanzen mit Waldbeeren, Vanilleeis und Schlagobers
2ks, alergeny 1,3,7

Čokoládová pěna s jahodami

59 Kč

• Chocolate mousse with strawberries
• Schokoladenschaum mit Erdbeeren
150g, alergen 7

Stracciatella pěna s višněmi

59 Kč

• Stracciatella mousse with sour cherries
• Stracciatellaschaum mit Sauerkirschen
150g, alergeny 3,7

Dezert dle denní nabídky

55 Kč

• Dessert based on daily offer
• Dessert nach Tagesangebot
150g

Poháry (Sundaes/Eisbecher):
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou, šlehačka

72 Kč

3x kopeček vanilkové zmrzliny s ovocem
• Warm rasberries with vanilla ice-cream, whipped cream (3x scoop of vanilla ice-cream, fruit)
• Heiße Himbeeren mit Vanilleeis und Schlagobers (3 Kugeln Vanilleeis mit Obst)
alergeny 3,7

Amaretto pohár

72 Kč

2x kopeček čokoládové zmrzliny, 1x vanilkové, amaretto, višně, alergeny 3,5,6,7,8
•
•

Amaretto sundae (2x scoop of chocolate ice-cream, 1x scoop of vanilla ice-cream, Amaretto,
sour cherries)
Amaretto-Becher (2 Kugeln Schokoladeneis, 1 Kugel Vanilleeis, Amaretto, Sauerkirschen)

Krokantový pohár

72 Kč

3x kopeček stracciatella zmrzliny, ovoce, karamel, alergeny 3,5,6,7,8
•
•

Croquant sundae (3x scoop of Stracciatella ice-cream, fruit, caramel)
Krokant-Becher (3 Kugeln Stracciatellaeis, Obst, Karamell)

Banana split

72 Kč

banán s čokoládovou zmrzlinou, šlehačka, alergeny 3,5,6,7,8
•
•

Banana split (Banana with chocolate ice-cream, whipped cream)
Banana-Split (Banane mit Schokoladeneis und Schlagobers)

Kopeček zmrzliny dle aktuální nabídky
•
•

Scoop of ice-cream (based on daily offer)
eine Kugel Eis (nach Tagesangebot)

15 Kč

Nápojový lístek
Drink menu
Getränkekarte

Aperitivy (Aperitives/Aperitifs):
0,1 l
0,1 l
0,75 l

Prosecco Treviso Frizzante
Martini (Bianco, Rosso, Extra Dry)
Šumivá vína, sekty (viz vinný lístek)
•
•

45 Kč
50 Kč

Sparkling wine, champagne (see wine menu)
Schaumwein, Sekt (siehe Weinkarte)

Rozlévané víno (House wine/Ausgeschenkt Wein):
0,2 l

Veltlínské zelené (bílé víno ze Slovenska, plněno pro Víno Mikulov, spol. s r.o.)
•
•

0,2 l

Svatovavřinecké (červené víno ze Slovenska, plněno pro Víno Mikulov, spol. s r.o.) 38 Kč
•
•

0,2 l

Red wine
Rotwein

Bílé víno, Itálie (víno z Itálie, Stáčírna Meneghello s.s.)
•
•

0,2 l

38 Kč

White wine
Weißwein

Červené víno, Itálie (víno z Itálie, Stáčírna Meneghello s.s.)
•
•

42 Kč

White wine, Italy
Weißwein, Italy

42 Kč

Red wine, Italy
Rotwein, Italy

Likéry (Liqueuer/Liqör):
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Becherovka
Becherovka Lemond
Fernet Stock
Fernet Stock Citrus
Griotka
•
•

0,04 l

0,04 l
0,04 l
0,04 l

Kirsch
Kirschwasser

Jelzin (jablko, zlatý, rybíz, višeň)
•
•

45 Kč
45 Kč
42 Kč
42 Kč
35 Kč
40 Kč

Jelzin (Apple, gold, backcurrant)
Jelzin (Apfel, goldene, Johannisbeere)

Jägermeister
Baileys
Vaječný likér

55 Kč
45 Kč
35 Kč

• Eggnog
• Eierlikör
alergen 3,7
0,04 l
0,04 l

Malibu
Božkov Peprmint

45 Kč
40 Kč

Whiskey (Whiskey/Whisky):
0,04 l
0,04 l

0,04 l
0,04 l
0,02 l

Tullamore Dew
Jameson
Jack Daniel‘s Whiskey
Jack Daniel‘s Honey
Jim Beam

65 Kč
65 Kč
65 Kč
65 Kč
65 Kč

Destiláty (Spirits/Spirituosen):
0,04 l
0,04 l

0,04 l

0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

0,04 l

Finlandia Vodka
Finlandia Vodka (kokos)
•
•

Coconut
Kokosnuss

•
•

Lime
Kalk

•
•

Plum Slivovitz
Sliwowitz

•
•

Pear brandy
Birne

Finlandia Vodka (limetka)
Absolut Vodka
Rum Tuzemák
Beefeater
Beefeater Pink
Tequila El Jimador
Stará Myslivecká
Slivovice Jelínek
Hruškovice Hildprandt

50 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
40 Kč
50 Kč
50 Kč
50 Kč
40 Kč
47 Kč
85 Kč

Rum:
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,02 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Captain Morgan
Captain Morgan Private Stock
Havana Club Blanco
Havana Club 7*
Havana Club Unión Cohiba Atmosphere
Legendario Elixir
Cubaney 12Y
Diplomatico
Don Papa
Ron Zacapa Centenario 23*
Pacto Navio
Božkov Republica Exclusive

50 Kč
70 Kč
50 Kč
65 Kč
450 Kč
75 Kč
85 Kč
140 Kč
140 Kč
140 Kč
140 Kč
60 Kč

Cognac and Brandy:
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Metaxa 5*
Metaxa 7*
Hennesy V.S.

60 Kč
75 Kč
130 Kč

Nealkoholické nápoje (Soft drinks/Nicht alkoholische):
0,33 l

Rajec pramenitá (neperlivá, jemně perlivá, perlivá)
•
•

0,75 l

Rajec (still, gently carbonated, perlendes)
Rajec (still, mild, prickelnd)

Rajec pramenitá (neperlivá, jemně perlivá)
•
•

34 Kč
45 Kč

Rajec (still, gently carbonated)
Rajec (still, mild)

0,33 l

Coca-Cola (dle nabídky/according to current offer/nach aktuellem Angebot)

38 Kč

0,25 l

Royal Crown Cola

38 Kč

0,33 l

Fanta

38 Kč

0,33 l

Sprite

38 Kč

0,25 l

Chito Tonic

35 Kč

0,25 l

Chito Ginger

35 Kč

0,2 l

Rauch (dle nabídky/according to current offer/nach aktuellem Angebot)

38 Kč

0,33 l

Rauch My Tea (dle nabídky/according to current offer/nach aktuellem Angebot) 38 Kč

1l

Voda s citronem
•
•

0,5 l

0,5 l

35 Kč

Lemonade (according to current offer)
Lemonade (nach aktuellem Angebot)

Točená limonáda (dle nabídky)
•
•

20 Kč

Water with lemon
Wasser mit Lemon

Točená limonáda (dle nabídky)
•
•

0,3 l

Water with lemon
Wasser mit Lemon

Voda s citronem
•
•

40 Kč

25 Kč

Lemonade (according to current offer)
Lemonade (nach aktuellem Angebot)

0,25 l

Semtex

40 Kč

0,75 l

Dětský sekt

95 Kč

0,4 l

Domácí limonáda (dle nabídky)

55 Kč

•
•

Home-made lemonade (according to current offer)
Hausgemachte Lemonade (nach aktuellem Angebot)

Pivo (Beer/Bier):
0,3 l

Černá Hora 11°

20 Kč

0,5 l

Černá Hora 11°

32 Kč

0,3 l

Lobkowicz 12°

25 Kč

0,5 l

Lobkowicz 12°

39 Kč

0,5 l

Nealkoholické pivo Lobkowicz (láhev)

32 Kč

•

Beer (alcohol free Lobkowicz, bottle)

•

Bier (Alkoholfrei Lobkowicz, Flasche)

0,5 l

Radler

38 Kč

0,5 l

Pilsner Urquell (láhev/bottle/Flasche)

42 Kč

0,4 l

Kingswood Apple Cider

42 Kč

Teplé nápoje (Hot drinks/Heiße Getränke):
Čaj porcovaný (dle nabídky)
•
•

Portioned Tea (according to current offer)
Tee (nach aktuellem Angebot)

Sypaný čaj – Red Orange
•
•

35 Kč

45 Kč

Loose leaf tea – Red Orange
Loser Tee – Red Orange

Horká čokoláda

48 Kč

• Hot Chocolate
• Heiße Schokolade
alergen 7

Horký nápoj (dle nabídky)
•
•

48 Kč

Hot drink (according to current offer)
Heißes Getränk (nach aktuellem Angebot)

Grog (tuzemák 0,04 l)

45 Kč

Grog (griotka 0,04 l)

45 Kč

•
•

Grog kirsch (griotka 0,04 l)
Kirschwasser (griotka 0,04 l)

Svařené víno (bílé, červené)
•
•

Mulled wine (white wine, red wine)
Glühwein (Weisswein, Rotwein)

Med
•
•

48 Kč

Honey
Honig

5 Kč

Káva (Coffee/Kaffee):
Espresso 8g

42 Kč

Espresso Ristretto 8g

42 Kč

Espresso Lungo 8g

42 Kč

Espresso Doppio 16g

84 Kč

Capuccino 8g, alergen 7

55 Kč

Caffé Latte 8g, alergen 7

58 Kč

Caffé Latte s příchutí 8g (kokos, čokoláda, karamel) 8g, alergen 7

63 Kč

•
•

Caffé Latte with flavour (coconut, chocolate, caramel)
Caffé Latte mit Geschmack (Kokosnuss, Schokolade, Karamell)

Ledová káva
•
•

8g (1x kopeček vanilkové zmrzliny, mléko, šlehačka), alergen 7
Iced Coffee (1x scoop of vanilla ice-cream, milk, whipped cream)
Eiskaffee (1x Kugel Vanilleeis, Milch und Schlagobers)

Alžírská káva 8g (0,02l vaječný likér, šlehačka) alergen 7
•
•

40 Kč

Coffee without caffeine
Kaffee ohne Koffein

Smetana ke kávě alergen 7
•
•

83 Kč

Irish Coffee (0,02l Tullamore Dew, whipped cream)
Irisch Kaffee (0,02l Tullamore Dew und Schlagobers)

Káva bez kofeinu
•
•

38 Kč

Turkish Coffee
Türkischer Kaffee

Irská káva 8g (0,02l Tullamore Dew, šlehačka) alergen 7
•
•

50 Kč

Viennese Coffee
Wiener Kaffee

Turecká káva 8g
•
•

66 Kč

Algerian Coffee (0,02l Eggnog, whipped cream)
Algerischer Kaffee (0,02l Eierlikör und Schlagobers)

Vídeňská káva 8g, alergen 7
•
•

67 Kč

Coffee cream
Kaffeesahne

5 Kč

Pochutiny (Snacks):
Arašídy

30 Kč

• Peanuts
• Erdnüsse
alergen 5

Chipsy

32 Kč

• Chips
alergen 1,6,7,10,

Mandle

40 Kč

• Almonds
• Mandeln
alergen 8

Tyčinky Bohemia
• Sticks
• Salzstangen
alergen 1

35 Kč

Vinný lístek

Šumivá vína a sekty:
0,75 l

Bohemia Sekt Demi Sec / Brut

250 Kč

Šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně.
Cuvée je sestavováno podle originální receptury z vysoce kvalitních bílých vín nejlepších odrůd.
0,75 l

Bohemia Sekt Rosé Demi Sec / Brut

250 Kč

Víno lososově růžové barvy se svěží jemnou květnatou vůní a sametově jemnou, polosuchou chutí.
Cuvée je složeno z pečlivě vybíraných odrůd bílých i modrých hroznů, které předurčují výjimečný
charakter a vysokou kvalitu.
0,75 l

Bohemia sekt nealkoholický

220 Kč

Zcela v souladu se sloganem značky „Užívej si častěji“ spatřil světlo světa Bohemia Sekt, který byl
vytvořen šetrným odalkoholizováním vybraných vín, vyznačuje se svěží jasně zlatavou barvou,
harmonickou květnatou vůní a lehkou lahodnou chutí.
0,75l

Bohemia sekt ICE

260 Kč

Bohemia Sekt ICE je prvním Bohemia Sektem podávaným na ledu. Tóny Chardonnay a aromatických
odrůd jsou stvořeny pro kombinaci s chladivými kostkami ledu. Barva tohoto sektu je středně zlatavá
s mírnými zelenkavými odlesky. Ve vůni je sekt velice příjemný s ovocnými tóny a sladkým náznakem
medu. Chuť je šťavnatá a osvěžující a projevuje se v ní ovoce jako zralé hrušky, jablka nebo broskve.

Prémiová šumivá vína:
0,75 l

Bohemia Sekt Prestige Demi Sec

340 Kč

Špičkové šumivé víno vyrobené tradiční metodou kvašením v lahvi. Vyniká dlouhotrvajícím perlením,
příjemnou zelenkavě-zlatavou barvou a bohatou chutí s dlouho doznívající perzistencí. Kombinace
Rýnského a Vlašského Ryzlinky dodává svým charakterem a kyselinkou sektu svěžest a hladkost.
Rulandské bílé pak svou jedinečnou vůní dokresluje jeho charakter.
0,75 l

Bohemia Sekt Prestige Brut Chardonnay

340 Kč

Jednoodrůdový bílý sekt Prestige Chardonnay Brut nechává plně vyniknout dokonalé chuti proslulé
odrůdy pravého šampaňského. Nápoj nabízí elegantní vůni s bohatým aroma ovocných sadů a s tóny
bílých květů na pozadí. Má hebkou, šťavnatou chuť po sušeném ovoci a zlatavě žlutou barvu s jemnou
perličkou. Byl připraven tradiční metodou kvašení v láhvi, kde zrál 15-18 měsíců.
0,75 l

Bohemia Sekt Prestige Brut Rosé

340 Kč

Okouzlí Vás svou příjemnou lososovou barvou a jemným dlouhotrvajícím perlením. Vína pro cuvée
pocházejí z modrých hroznů odrůd Rulandské modré, Frankovka a Zweigeltrebe z vybraných vinic jižní
Moravy. Ve vůni zaujme ovocnými tóny připomínajícími lesní jahody a maliny. Jeho chuť je svěží, lehká
a ovocná. I tato varianta již posbírala mnohá ocenění na prestižních tuzemských i zahraničních výstavách.
0,75 l

Chateau Radyně Extra Brut

340 Kč

Vyniká brilantní chutí. Receptura směsi Ryzlinku vlašského a Veltlínského zeleného z prosluněných
Pálavských vrchů vytváří cuvée s vyšším obsahem příjemných kyselin. Šumivý koncert vzniká díky
kvašení tradiční metodou v láhvi. Chateau Radyně Vás získá delikátní vyváženou chutí s typickým
naleželým buketem a bohatým obsahem extraktivních látek.

Zahraniční šumivá vína:
0,75 l

Champagne Alfred Gratien Brut

1500 Kč

K výrobě proslulých sektů z francouzské oblasti Champagne se využívají především odrůdy Chardonnay,
Pinot noir a Pinot meunier. V nabízeném sortimentu dominuje delikátní intenzivní vůně červených hroznů
a čerstvých ořechů spolu se svěží chutí ovoce. Slámově žlutá barva, která dává vyniknout bublinkám,
dokresluje výjimečné vlastnosti těchto vín.

0,75 l

Mionetto Prosecco D.O.C. brut

290 Kč

Šumivé víno, které vyniká směsí různorodých vůní a aromat, od květin a ovoce až po med, květy akácie
a meruňky. Jemné a suché díky velmi výrazné kyselince. Ideální pro každou denní dobu, vynikající svěží víno,
lehké a všestranné.

Bílá vína:
Odrůdová jakostní vína – Chateau Bzenec, vinařská oblast Morava
0,75 l

Chardonnay

215 Kč

Suché víno světle žluté barvy se zelenkavými odstíny, odrůdově typické vůně s nádechem
tropického ovoce. Chuť tohoto vína je sametově hladká a harmonická.
0,75 l

Ryzlink rýnský

215 Kč

Suché víno zlatavě žluté barvy a svěží vůně s tóny polních květů a citrusů. V chuti příjemnější
svěží s pikantní kyselinkou, v závěru s tóny připomínajícími růžový grep.
0,75 l

Muškát moravský

215 Kč

Suché víno. Nižší, zlatavá barva se zelenkavými odlesky a střední viskozitou. Vůně je intenzivní
a bohatá s tóny přezrálého exotického ovoce a citrusových plodů, karamelizovaných jablíček a květin.

Moravské zemské víno
0,75 l

Chardonnay Vinařství Pavlov, vinařská oblast Morava

215 Kč

Polosuché víno. Barva vína je světle zlatožlutá. Vůně je velmi intenzivní, svěží, připomínající citrusy
a grepy. Bohatý chuťový vjem je extraktivní, odrůdově čistý. Příjemně pikantní a dynamická kyselinka
dělá víno svěží a pitelné, s dlouhou perzistencí.

Přívlastková vína
0,75 l

Ryzlink rýnský terroir pozdní sběr Chateau Bzenec, vinařská oblast Morav 330 Kč

Suché víno. Tento výjimečný Ryzlink rýnský je vyšší zlatavě žluté barvy s jemnými zelenkavými reflexy
a krásnou viskozitou. Vůně je bohatá, typická pro vína vyrobená z dobře vyzrálých hroznů. Najít můžeme
tóny broskví, meruněk, v pozadí medové a lehce minerální tóny. Chuť je pevná, strukturovaná, ovocného
charakteru s dlouhým šťavnatým závěrem.
0,75 l

Hibernal pozdní sběr Víno Mikulov Sommelier Club, vinařská oblast Morava

330 Kč

Polosuché víno. Zlatavě žlutá barva s vyšší viskozitou. Bohatá vůně střední intenzity v níž najdeme tóny
jablka a meruněk. Chuť je šťavnatá s krásně vyváženým zbytkovým cukrem a pěknou kyselinkou
s delším, osvěžujícím závěrem.
0,75 l

Rulandské šedé pozdní sběr Pavlov, vinařská oblast Morava

320 Kč

Suché víno. Barva vína je sytě zlatá se zelenkavými odlesky. Vůně evokuje sladké citrusové plody
a ananas, v pozadí s lehce medovými a typicky chlebnatými podtóny. Chuť je široká a komplexní, s tóny
ovoce a medu, s dlouhým a svěžím závěrem.
0,75 l

Sauvignon pozdní sběr Pavlov, vinařská oblast Morava

300 Kč

Suché víno. Nižší, jiskrně žlutá barva, aroma připomínající broskvový kompot, přezrálý angrešt a akátový
med. Chuť je svěží, jemně kořenitá s patrnou stopou minerality se středně dlouhým závěrem.
0,75 l

Pálava pozdní sběr Výběr z hroznů, Pavlov, vinařská oblast Morava

350 Kč

Polosuché víno. Tato Pálava zaujme vyšší zlatou barvou, jemně kořenitou vůní s ovocnými tóny
připomínající ananas a pěknou, kulatou a čistou chutí s kořenitým charakterem. Doporučuje se podávat
k pikantním úpravám vepřového masa, asijské kuchyni či nepříliš sladkým dezertům.
0,2 l

Pálava slámové víno Pavlov, vinařská oblast Morava

Sladké víno. Jiskrná barva ušlechtilého zlata s vyšší viskozitou. Vůně je intenzivnější a bohatá,
připomínající med, oříšky či marmeládu z broskví a kdoulí. Chuť je plná s příjemnou kyselinkou
a patrným zbytkovým cukrem.

480 Kč

Růžová vína:
Odrůdová jakostní vína
0,75 l

Rosé Frankovka – Chateau Bzenec, vinařská oblast Morava

215 Kč

Suché, lahodně svěží víno. Lehce růžová barva vína vznikla velmi krátkou macerací modrých hroznů. Vůně vína
je příjemně osvěžující s tóny lesních plodů a sušených bylin.

Červená vína:
Odrůdová jakostní vína
0,75 l

Rulandské Modré

Chateau Bzenec, vinařská oblast Morava

215 Kč

Suché víno. Překvapivě vyšší rubínová barva, elegantní aroma lesního ovoce a pečených švestek.
Chuť je měkká, ovocitá s harmonickým závěrem. Výborně se hodí k jemným úpravám zvěřiny, jehněčího či
skopového a k pečeným tmavým masům.

Přívlastková vína Víno Mikulov Sommelier Club
0,75 l

Rulandské Modré pozdní sběr

Vinařská oblast Morava

290 Kč

Suché víno. Krásná rubínová barva se světlým meniskem. Elegantní vůně s tóny lesního ovoce, hořké čokolády,
v pozadí jemný nádech kouře a vanilky. Chuť je šťavnatá, středně plná s příjemnou tříslovinkou
a delší perzistencí s patrnou stopou divokého koření.

Přívlastková vína Habánské sklepy
0,75 l

Cabernet Sauvignon pozdní sběr Vinařská oblast Morava

320 Kč

Suché víno, rubínově fialková barva, bohatá, typicky odrůdová vůně připomínající černý rybíz, koření, tabákový
listu a nezralé makovice. Chuť je ovocitá, měkká, s příjemnou dochutí. Doporučuje se ke steakům, hovězímu
masu či tvrdým sýrům.
0,75 l

Zweigeltrebe pozdní sběr Vinařská oblast Morava

320 Kč

Suché víno. Granátová barva, jemně kořenitá ovocná vůně s tóny třešní. Chuť je měkká, sametově hebká
s poměrně dlouhým závěrem.

Nabídka vín od Vinařství Holánek:
Rodinné vinařství Ivaň
Rodinné vinařství založené v roce 1991. Obhospodařuje 27 ha vinic ve viniční trati AEIBIS v obci Ivaň v
mikulovské vinařské podoblasti. Všechny vinice jsou již od roku 2001 zařazeny v systému Integrované

produkce. Dodržování zásad šetrného hospodaření je pravidelně kontrolováno.
Vína jsou vyráběna s úctou k vinařských tradicím v historickém klenutém sklepě. Před lahvováním víno
zraje v dubových sudech. Postupně se harmonizuje, ale co je nejdůležitější po celou dobu zůstává živé.
Tvoří se velmi pomalu, bez větších zásahů.

Bílá vína
0,75 l

Ryzlink vlašský pozdní sběr, suché

290 Kč

Typický představitel našeho vinařství a charakteristická odrůda pro tuto lokalitu.
0,75 l

Veltlínské zelené pozdní sběr, suché

290 Kč

Nádherně nazrálý kořenitý veltlín s příjemnou pikantní kyselinkou.

0,75 l Tramín červený MZV, suché
230
V nevtíravé a velmi intenzivní vůni najdeme nejen květinové aroma zastoupené růží a šeříkem,
ale i velmi příjemné kořenité tóny.
0,75 l Pálava MZV, polosuché
Barva je zlatožlutá, vůně odrůdová a výrazná s aroma květů a růží.

Kč

290 Kč

Růžová vína
0,75 l

Cabernet Sauvignon pozdní sběr, polosuché

290 Kč

Barva vína je jiskrná, sytě jahodově růžová. Vůně je čistá, intenzivní a jemná s výraznými ovocnými tóny.

Červená vína
0,75 l

Frankovka MZV, suché

Svěží červené víno s hladkou tříslovinou a příjemnou dlouhou chutí.

230 Kč

Seznam alergenů:
1

OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
•

pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy
a výrobky z nich

2

KORÝŠI

3

VEJCE

4

RYBY

5

PODZEMNICE OLEJNÁ (Arašídy)

6

SÓJOVÉ BOBY (Sója)

7

MLÉKO

8

SKOŘÁPKOVÉ PLODY
•

mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

9

CELER

10

HOŘČICE

11

SEZAMOVÁ SEMENA (Sezam)

12

OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
•

v koncentracích vyšších 10mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO 2

13

VLČÍ BOB (Lupina)

14

MĚKKÝŠI

