Winter Drinks

Alkoholické
Alkoholické

Nealkoholické
Nealkoholické

(0,2l)(0,2l)

(0,25l)
(0,25l)

Hradební Červený svařák
s pomerančem

70,-

Horká Brusinka		

59,-

Hradební Bílý svařák 		
s citronem

70,-

Horké Jablko se skořicí		

59,-

Hradební Horká Griotka
s pomerančem a medem

70,-

Horká Hruška			

59,-

Hradební Grog 			
s citronem a medem

70,-

Horká Jahoda			

59,-

Celoroční nabídka
Alkoholické
Alkoholické

Nealkoholické
Nealkoholické

Prosecco Icespritz 		

79,-

Free Aperol Spritz Orange

99 ,-

Aperol Spritzorange

149,-

Čistá voda s citronem (0,5l)

40,-

(1dcl prosecco, 1dcl perlivá voda, led, citron)
(1dcl Aperol, 1dcl prosecco,
0,5dcl perlivá voda, led, pomeranč)

(nealkoholický míchaný nápoj)

Francouzské limonády
French Lemonades
(0,5 l; sirup, led, ovoce/zelenina, perlivá voda)

Borůvková – Blueberry
Banánová – Banana
Okurková – Cucumber
Lesní plody – Mixed Berries
Kokosová – Coconut
Mango – Mangue
Melounová – Watermelon
Chilli pikantní – spicy
Grepová – Grapefruit

89,-

Routin 1883 France
Vysoce kvalitní sirupy pro přípravu francouzských
limonád. Sirupy jsou míchány z třtinového cukru
a pramenité alpské vody a při přípravě jsou používány
nejkvalitnější suroviny. Dokonalá alchymie sirupů
Routin 1883 se vyznačuje třemi základními pojmy:
čistotou, autentičností a aromatickou intenzitou.

Saláty
Zeleninové
150 g Zelný salát

55,-

150 g Okurkový salát

65,-

150 g Rajčatový salát

65,-

170 g Míchaný zeleninový salát

75,-

230 g Hradební šopský salát (zelenina, balkánský sýr)

105,-

280 g Krabí salát (zelenina, krabí maso, majonéza)

135,-

280 g Kuřecí salát (zelenina, kuřecí prsa, bílý jogurt)

175,-

280 g Turecký salát (zelenina, pražené grundle)

185,-

Těstovinové
250 g Letní zeleninový salát (těstoviny, zelenina, bílý jogurt)

105,-

350 g Letní krabí salát (těstoviny, zelenina, krabí maso, majonéza)

165,-

350 g Loštický salát (těstoviny, zelenina, smaž. tvarůžky, čes. dresing)

215,-

350 g Letní kuřecí salát (těstoviny, zelenina, kuř. prsa, bílý jogurt)

205,-

350 g Tuňákový salát (těstoviny, zelenina, tuňák)

215,-

350 g Řecký salát (těstoviny, zelenina, kuř. prsa, tzatziki, olivy)

229,-

350 g Hradební pikantní salát (těstoviny, zelenina,
pravá hovězí svíčková, feferonky, sweet-chilli omáčka)

229,-

Regionální předkrm, Regionale Vorspeise, Regional Starters
1. Olomoucké syrečky s máslem, chléb

3ks

95,-

2. Olomoucké syrečky na tři způsoby: přírodní, smažený, v těstíčku

3ks

135,-

Olmützer Quarkkäse mit Butter, Brot
Olomouc Cheese with Butter and Bread

Olmützer Quarkkäse – natürliche, gebraten und Teig, Toast
Olomouc Cheese – natural, fried and in batter, toast

Teplé předkrmy, Warme Vorspeise, Cooked Starters
3. Topinka „Praděd“ (řez hovězí svíčkové, pikantní česnekový přeliv)

50 g

135,-

4. Hanácká topinka (2 ks tvarůžku na topince, cibule)

1ks

99,-

5. Kuřecí topinka pro dámy (kuřecí prsa, sýr, francouzský dresing)

70 g

135,-

6. Vepřová topinka pro pány (vepř. nudličky, žampiony, cibule, sýr)

70 g

135,-

7. Hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky

0,3 l

65,-

8. Hovězí vývar se smaženým hráškem

0,3 l

60,-

9. Staročeská česnečka (šunka, vejce, sýr, brambor, opečený chléb)

0,3 l

75,-

10. Loštická česnečka (šunka, vejce, tvarůžek, brambor, opečený chléb)

0,3 l

75,-

Röstbrot „Altvater“ (Rindsfilet, pikante Knoblauchsauce)
Fried bread “praděd” (slice of beef sirloin, spicy garlic sauce)

Röstbrot aus dem Gebiet Haná (2 Stücke der Quarkkäse, Zwiebel)
Haná fried bread (2 pc of tvarůžek cheese on a slice of fried bread, onion)
Röstbrot für Damen (Scheibe der Hühnerbrust, Käse, französisches Dressing)
Fried bread with chicken for ladies (chicken fillet, cheese, french dressing)

Röstbrot für Herren (Schweinskeule feingeschnitten, Champignons Zwiebel, Käse)
Fried bread with pork for gentlemen (diced pork leg, mushrooms, onion and cheese)

Polévky, Suppen, Soups
Rindfleischbrühe mit Nudeln und Leberklöße
Beef soup with noodles and liver dumplings
Rindfleischbrühe mit Backerbsen
Beef soup with fried peas

Altböhmische Knoblauchsuppe (Schinken, Ei, Käse, Kartoffeln, geröstetes Brot)
Traditional bohemian garlic soup (ham, egg, cheese, potato and fried bread)

Knoblauchsuppe aus Loštice (Schinken, Ei, Quarkkäse, Kartoffeln, geröstetes Brot)
Loštice garlic soup (ham, egg, tvarůžek – a local soft aromatic cheese, potato, fried bread)

Dětská jídla, Kinderspeisen, Children‘s meals
11. Smažené kuřecí krejcary

70 g

109,-

12. Přírodní kuřecí medailónky na másle

70 g

109,-

13. Smažené dětské rybičky

70 g

109,-

Gebratene Hühnerkreuzer, Fried chicken shillings
Hühnermedaillons am Butter, Chicken medallions prepared on butter
Gebratene baby-fisch, fried baby fish

Sýry a bezmasá jídla,

Käse und fleischlos Mahlzeiten, Cheese and vegetarian food
14. Smažený hermelín

100 g

169,-

15. Smažený sýr
Panierter Käse

100 g

169,-

4 ks

189,-

17. Grilovaný vegetariánský talíř

250 g

205,-

18. Řecké Chortofágos Kleftiko

350 g

249,-

19. Duhový pstruh na másle a kmínu

100 g

139,-

20. Duhový pstruh na česneku

100 g

139,-

21. Losos steak s bylinkovým máslem

100 g

229,-

22. Losos steak se smetanovým citronovým přelivem

100 g

229,-

23. Candát Filet se slaninou a česnekem

100 g

239,-

24. Candát Filet s bylinkovým máslem

100 g

239,-

Panierter Schimmelkäse
Fried hermelin (squidgy and creamy cheese) in breadcrumbs

Fried cheese in breadcrumbs

16. Smažené tvarůžky

Panierter Quarkkäse
Fried tvarůžek cheese in breadcrumbs
(brokolice, fazolky, baby mrkev, cibule, žampiony)
Gegrillte Gemüseteller (Brokkoli, grünen Bohnen, Baby Karotten, Pilzen)
Grilled veggie platter (broccoli, green beans, baby carrots, onion, mushrooms)
(brokolice, brambory, smetana, oregano, feta sýr – zapečeno v misce)
(Brokkoli, Kartoffeln, Sahne, Oregano, Schafskäse – geröstet in eine Schüsse)
(broccoli, potatoes, cream, oregano, feta cheese – baked in a bowl)

Ryby, Fische, Fish
Regenbogenforelle am Butter und Kümmel
Rainbow trout on butter and cumin

Regenbogenforelle am Knoblauch
Rainbow trout on garlic

Lachssteak mit Kräuterbutter
Salmon steak with herb butter

Lachssteak mit Zitronen Rahmsauce
Salmon steak with lemon cream sauce
Zanderfilet mit Speck und Knoblauc
Zander fillet with bacon and garlic
Zanderfilet mit Kräuterbutter
Zander fillet with herb butter

Ryby – dle váhy: příplatek za každých 10 g nad uvedenou gramáž činí 10,Fische – laut Gewicht; der Zuschlag für jede 10 g über gegebenes Gewicht beträgt 10,Fish – according to weight, an extra charge for every 10 g (8,-) over given weight

Kuřecí maso (prsa), Hühnerfleisch (Brüste), Chicken (breasts)
25. Kuřecí steak se zelenými fazolkami a česnekem

200 g / 100 g 219,- / 165,-

26. Kuřecí steak se smetanovo-pepřovou omáčkou

200 g / 100 g 219,- / 165,-

27. Kuřecí steak s nivovým přelivem

200 g / 100 g 229,- / 172,-

28. Kuřecí steak Barbecue s chilli a ananasem

200 g / 100 g 219,- / 165,-

29. Kuřecí steak s broskví a zapečeným sýrem

220 g / 110 g 219,- / 165,-

30. Kuřecí steak se sekanými špenát. listy a bílým jogurtem

200 g / 100 g 219,- / 165,-

Hühnersteak mit grünen Bohnen und Knoblauch
Chicken steak with green beans and garlic

Hühnersteak mit Pfeffer-Sahnesauce
Chicken steak in cream and pepper sauce

Hühnersteak mit Käsesauce
Chicken steak in niva (blue cheese type) sauce

Hühnersteak Barbecue mit Chili und Ananas
Chicken steak barbecue with chilli and pineapple
Hühnersteak mit Pfirsich und Käse überbacken
Chicken steak with peach and baked cheese

Hühnersteak mit gehackten Blattspinat und Joghurt
Chicken steak with chopped spinach leaves and yoghurt

31. Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a tvarůžky nebo nivou

170 g

229,-

32. Smažená kuřecí prsa

150 g

195,-

33. Kuřecí pekingští hadi (cibule, žampiony, česnek, sójová omáčka)

150 g

195,-

Panierte Hühnerroulade gefüllt mit Schinken und Quarkkäse oder Schimmelkäse
Fried chicken meat pocket filled with ham and Tvarůžek cheese or Niva blue cheese
Panierte Hühnerbrüste
Fried chicken breast

Pekinger Schlange aus Hühnchen (Zwiebel, Champignons, Knoblauch, Sojasauce)
Beijing chicken snakes (onion, mushrooms, garlic, soya sauce)

Vepřové maso, Schweinefleisch, Pork
34. Steak z vepřové krkovice s ďábelským přelivem

250 g / 120 g 239,- / 180,-

35. Pepper steak z vepřové krkovice

250 g / 120 g 239,- / 180,-

36. Steak z vepřové kotlety se slaninou,
povidlovou omáčkou a zakysanou smetanou

200 g / 100 g 239,- / 180,-

37. Steak z vepřové kotlety se zelenými fazolkami a česnekem

200 g / 100 g 239,- / 180,-

Steak aus Schweinekamm mit teuflischer Sauce
Pork neck steak with devil‘s sauce
Pepper Steak aus Schweinekamm
pork neck pepper steak

Schweinekotelett mit Speck, Pflaumensauce und Sour Cream
Pork chop steak with bacon, plum sauce and sour cream
Steak aus Schweinkotelett mit grünen Bohnen und Knoblauch
Pork chop steak with green beans and garlic

38. vepřová panenka v pepřovém župánku

200 g

259,-

39. Vepřová panenka v nivovém sosu s hruškou, šlehačkou a tymiánem

200 g

269,-

Schweinslende in der Pfefferdecke
pork tenderloin in pepper gown

Schweinslende in der Käsesauce mit Birne und Sahne, Thymian
Pork tenderloin in niva sauce with pear and whipped cream, thyme

40. Pikantní vepřové nudLičky s cibulí a žampiony

150 g

195,-

41. Smažený vepřový řízek

150 g

195,-

150 g

309,-

Pikanter Schweinefleisch feingeschnitten mit Zwiebel und Champignons
Spicy diced pork with onion and mushrooms
Paniertes Schweinschnitzel
Pork schnitzel

Hovězí maso (pravá svíčková)

Rindfleisch (echte Lende), Beef (tenderloin)
42. AZU po tatarsku

(nudličky hovězí svíčkové, okurky, cibule)
AZU nach Tatarischer Art (Stückchen der Rindfleischlende, Gurken, Zwiebeln)
Tartar AZU (diced beef tenderloin, pickles, onion)

43. Tatarský biFtek + 4 topinky

Beefsteak nach Tatarischer Art und Röstbrot
Tartar beefsteak + 4 slices of fried bread

200 g / 100 g 389,- / 292,-

44. Hovězí filet Mignon

(přírodní biftek, sůl, pepř, olivový olej)
Rinderfilet (Beefsteak, Salz, Pfeffer, Olivenöl)
Fillet of beef (beefsteak, salt, pepper, olive oil)

200 g

399,-

45. Brazilský biFtek s chilli, slaninou a česnekem

220 g

399,-

46. BiFtek se zapečeným hermelínem a bazalkou

250 g

409,-

47. Lesnický biFtek s grilovanými žampiony

200 g

399,-

48. Pepper steak

250 g

449,-

49. Loštický steak nadívaný tvarůžkem a slaninou

270 g

469,-

Brazilischer Beefsteak mit Chili, Speck und Knoblauch
Brazilian beefsteak with chilli, ham and garlic

Beefsteak mit Schimmelkäse und Basilikum überbacken
Beefsteak baked with hermelin (squidy molded cheese) and basil
Forstlicher Beefsteak mit gegrillten Pilzen
Wood keeper’s beefsteak with grilled mushrooms

Steak aus Loštice mit Quarkkäse und Speck gefüllt
Loštice steak stuffed with Tvarůžek cheese and bacon

Speciality Hradební restaurace

Spezialitäten des Restaurants an der Stadtmauer, Our Specials
50. Maxi gril mix

(vykostěná vepřová kotleta, hovězí svíčková, kuřecí prsa, smetanovo-pepřová omáčka)
Maxi Grill Mix (Schweinskotelett, Rindfleischlende, Hühnerbrüste, Pfeffer-Sahnesauce)
Maxi grill mix (meat of pork leg boned, beef sirloin, chicken breast, cream-pepper sauce)

51. Hanácký steak z vepřové krkovice se slaninou a tvarůžkem
Haná Steak aus Schweinekamm mit Speck und Quarkkäse
Haná pork neck steak with ham and Tvarůžek cheese

52. David vs. Goliáš

(450 g hov. biftek s barevným pepřem, 50 g vepř. kotleta, feferonky)
(450 g Rindersteak mit Pfeffer, 50 g Schweinekotelett, Peperoni)
(450 g Beef steak with pepper, 50 g pork chop, hot pepper)

300 g

369,-

270 g / 130 g 269,- / 202,-

500 g

749,-

Speciality řecké kuchyně

Griechische Spezialitäten, Greek specialties

53. Řecká plněná pita (vepřové maso, tzatziki, zelí)

300 g

219,-

54. Řecké Dolmades, pita, tzatziki

200 g

249,-

55. Řecké kuřecí souvlaki, tzatziki, šalotka

210 g

249,-

56. Řecké Chortofágos KleFtiko

350 g

249,-

57. Řecké Kotopulo KleFtiko

350 g

269,-

Gefüllte griechische Pita (Schweinefleisch, Tsatsiki, Kraut
Greek stuffed pita (pork, tzatziki, cabbage)

(zelné listy plněné mletým jehněčím masem, rýží a feta sýrem)
(Kohl Blätter gefüllt mit gehacktem Lammfleisch, Reis und feta-Käse)
(Cabbage leaves stuffed with minced lamb meat, rice and feta cheese)
Greek Chicken Souvlaki, Tsatsiki, Schalotten
Greek chicken Souvlaki, tzatziki, shallots

(brokolice, brambory, smetana, oregano, feta sýr – zapečeno v misce)
(Brokkoli, Kartoffeln, Sahne, Oregano, Schafskäse – geröstet in eine Schüsse)
(broccoli, potatoes, cream, oregano, feta cheese – baked in a bowl)
(kuřecí prsa, brambory, smetana, oregano, feta sýr – zapečeno v misce)
(Hähnchenbrust, Kartoffeln, Sahne, Oregano, Schafskäse – geröstet in eine Schüsse)
(chicken breast, potatoes, cream, oregano, feta cheese – baked in a bowl)

58. Řecký steak z vepřové kotlety s olivami a tzatziki

Griechischen Steak aus Schweinkotelett mit Oliven und Tsatsiki Sauce
Greek pork chop steak with olives and tzatziki sauce

200 g / 100 g 269,- / 202,-

59. Řecké Chirino KleFtiko

350 g

269,-

60. Řecký biFtek s olivovým olejem, vínem, oreganem a tzatziki

200 g

419,-

61. Řecký talíř Mavrodaphne

600 g

429,-

(vepř. panenka, brambory, rajčata, smetana, oregano, feta sýr – zapečeno v misce)
(Schweinslende, Kartoffeln, Tomaten, Sahne, Oregano, Schafskäse – in eine Schussel)
(pork. sirloin, potatoes, tomatoes, cream, oregano, feta cheese – baked in a bowl)
Griechische Beefsteak mit Olivenöl, Wein, Oregano und Tsatsiki
Greek Beefsteak with olive oil, wine, oregano and tzatziki

(kuř, a vepř. souvlaki, zelný list plněný mletým jehněčím masem, rýží a feta sýrem
pita, tzatziki, hranolky, šalotka)
Griechischen Platte Mavrodaphne (Huhn und Schweinefleisch Souvlaki, Kraut Blatt gefüllt
mit Hackfleisch / Lamm und Feta – Käse, Reis, Pita, Tsatsiki, Pommes frites, Schalotte)
Greek plate Mavrodaphne (chicken and pork souvlaki, cabbage leaf stuffed with minced
lamb and feta cheese, rice, pita, tzatziki, French fries, shallot)

Loštické tvarůžkové speciality

Quarkkäsespezialitäten aus Loštice, Tvarůžky cheese specialties

Předkrm, Vorspeise, Starters
Olomoucké syrečky s máslem, chléb

3ks

95,-

Olomoucké syrečky na tři způsoby: přírodní, smažený, v těstíčku

3ks

135,-

Hanácká topinka (2 ks tvarůžku na topince, cibule)

1ks

99,-

Loštická česnečka (šunka, vejce, tvarůžek, brambor, opečený chléb) 0,3l

75,-

Olmützer Quarkkäse mit Butter, Brot
Olomouc cheese with butter and bread

Olmützer Quarkkäse – natürliche, gebraten und Teig, Toast
Olomouc cheese – natural, fried and in batter, toast

Röstbrot aus dem Gebiet Haná (2 Stücke der Quarkkäse, Zwiebel)
Haná fried bread (2 pc of tvarůžek cheese on a slice of fried bread, onion)

Polévky, Suppen, Soups
Knoblauchsuppe aus Loštice (Schinken, Ei, Quarkkäse, Kartoffeln, geröstetes Brot)
Loštice garlic soup (ham, egg., tvarůžek – a local soft aromatic cheese, potato, fried bread)

Bezmasá jídla, Fleischlos Mahlzeiten, Vegetarian food
Smažené tvarůžky

4 ks

189,-

Loštický salát (těstoviny, zelenina, smaž. tvarůžky, čes. dresing)

350 g

215,-

Smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a tvarůžky

170 g

229,-

Loštický hovězí steak nadívaný tvarůžkem a slaninou

270 g

469,-

Panierter Quarkkäse
Fried tvarůžek cheese in breadcrumbs
Salat „Loštice“ (Nudeln, Gemüse, gebratener Quarkkäse, Knoblauchdressing)
“Loštice” Salad (pasta, vegetables, fried Tvarůžky, garlic dresing)

Hlavní pokrmy, Hauptgönge, Main courses
Panierte Hühnerroulade gefüllt mit Schinken und Quarkkäse oder Schimmelkäse
Fried chicken meat pocket filled with ham and tvarůžek cheese or niva blue cheese
Beefteak aus Loštice mit Quarkkäse und Speck gefüllt
Loštice beefteak stuffed with tvarůžek cheese and bacon

Hanácký steak z vepřové krkovice se slaninou a tvarůžkem

Haná Steak aus Schweinekamm mit Speck und Quarkkäse
Haná pork neck steak with ham and tvarůžek cheese

270 g / 130 g 269,- / 202,-

Přílohy, Beilagen, Side Dishes
Smažená spirála z čerstvé brambory / chilli varianta

1 ks

59,-

Pita – řecký chléb

1 ks

45,-

Řecké tzatziki

150 g

75,-

Jasmínová rýže

150 g

45,-

Vařené brambory / vařené brambory s máslem

200 g

45,- / 55,-

Smažené bramborové hranolky

150 g

50,-

Smažené bramborové plátky

150 g

55,-

3 ks

50,-

Smažené cibulové kroužky

150 g

65,-

Americké brambory

150 g

55,-

Dušené zelené fazolky s česnekem

200 g

70,-

Dušené zelené fazolky se slaninou a česnekem

220 g

75,-

Kukuřičný klas na másle

1 ks

70,-

Pečivo – chléb, opečený toast

1 ks

5,-

120 g

59,-

Gebratene Spirale aus frischen Kartoffeln / chilli, Fried spiral from fresh potato /chilli
Pita-Brot-Griechisch, Pita bread
Griechische Tsatsiki, Greek tzatziki
Yasmine Reis, Jasmine rice
Gekochte Kartoffeln, Boiled potatoes / mit Butter, with butter
Pommes Frites, French Fries

Gebackene Kartoffelscheiben, Fried potato slices

Bramboráčky

Kartoffelpuffer, Savoury potato pancake
Gebackene Zwiebelringe, Onion rings
Kartoffeln nach amerikanischer Art, American potatoes (roast potatoes)
Gedünsteten grünen Bohnen mit Knoblauch, Steamed green beans with garlic
Gedünsteten grünen Bohnen mit Speck und Knoblauch
Steamed green beans with bacon and garlic

Maiskolben in Butter gebraten, Corn on the Cob with butter
Gebäck – Brot, Toast, Bread, toast

Ananasový, Broskvový, Hruškový kompot
Ananaskompott, Pfirsichkompott, Birnen-Kompott
Pineapple Compote, Peach Compote, Pear compote

Omáčky, Sauces
Tatarská omáčka

Česneková pikantní omáčka

Mayonnaise, Tatar sauce

Pikante Knoblauchsauce, Garlic sauce

Řecký jogurtový dip

Griechischen Joghurt dip, Greek yoghurt dip

Francouzský dresing

Französisches Dressing, French dressing

Ďábelská omáčka

Pikante teuflische Sauce, Devil‘s sauce

35kč / porce (50g)

Kečup

Ketchup

Dezerty, Desserts
Hradebníček – domácí medový mandlový dort

70 g

(originální receptura Hradební restaurace)
Honig Mandelkuchen (Das Original Rezept von unserem Restaurant)
Honey almond cake (the original recipe of our restaurant)

65,-

Horké maliny s vanilkovým nebo kokosovým pudingem a šlehačkou

200 g 139,-

Zmrzlina se šlehačkou

2 kop.

Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou

190 g 129,-

Míchaný zmrzlinový pohár se šlehačkou a ovocem

190 g

Heiße Himbeeren mit Vanille oder Kokos-Gelee und Schlagsahne
Hot raspberries with vanilla or coconut jelly and whipped cream
Eis mit Schlagsahne, Ice cream dessert with whipped cream
Heiße Himbeeren mit Eis und Schlagsahne
Hot Raspberries with Ice Cream and Whipped Cream
Gemischter Eisbecher mit Eis und Obst
Mixed ice cream dessert with whipped cream and fruit

65,-

99,-

Domácí palačinka s ovocem, šlehačkou a čokoládovou polevou

1ks 109,-

Domácí palačinka se zmrzlinou, ovocem, šlehačkou a čokoládovou polevou

1 ks 119,-

Hausgemachte Pfannkuchen mit Obst, Schlagsahne und Schokolade Soße
Homemade pancake with fruit, whipped cream and chocolate sauce

Hausgemachte Pfannkuchen mit Eis, Obst, Schlagsahne und Schokolade Soße
Homemade pancake with ice cream, fruit, whipped cream and chocolate sauce

K pivu a vínu

Empfehlungen zum Wein und Bier, To serve with beer and wine
Pražené mandle

80 g

99,-

Smažené grundle (turecké rybičky)

100 g

99,-

Tzatziki + pita

150 g 120,-

Gerostete Mandeln, Roasted Almonds
Gebratene Grundeln (türkische Fische), Fried Grundle – small turkish fish
Griechische Tsatsiki + pita Brot, Greek tzatziki + pita bread

Smluvní ceny, Vertrag preise, Contract prices
Gramáž všech jídel je uvedena v syrovém stavu.
Das Gewicht aller Gerichte ist im ungekochtem Zustand angegeben.
The weight of all dishes is in a row state before cooked.
Přejeme Vám dobrou chuť a těšíme se na Vaši další návštěvu!
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und freuen uns auf Ihr nächster Besuch.
We would like to thank you for choosing our restaurant. Enjoy your meal!
Po vyzvání obsluha předá informaci o alergenu obsaženém v daném pokrmu

Nápojový Lístek
Piva čepovaná

0,3 l 0,5 l

Velkopopovický Kozel 11°
Velkopopovický Kozel 10° černý
Pilsner Urquell 12°
Radegast Birell (Nealkoholický)
Řezané (Kozel/Kozel)
Řezané (Kozel/Pilsner)

26,27,32,26,27,30,-

43,45,53,43,44,49,-

Aperitivy
Cinzano Extra dry
Cinzano Bianco
Cinzano Rosso
Campari Bitter
Aperitif Zero (nealkoholický)

0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l

60,60,60,99,99,-

Šumivá vína
Bohemia Sekt Demi
Prosecco (rozlévané)

0,7 l
0,1 l

Whisky a Bourbony
Tullamore Dew
Tullamore Dew Honey
Jameson
Jim Beam
Jack Daniel‘s 7 years
Jack Daniel‘s Honey
Bushmills 10 years
(jednosladová)

280,50,-

Rumy

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

80,80,80,80,85,85,90,-

Bacardi Blanca
Captain Morgan
Malibu
Heffron 5YO Panama
Heffron Coconut
Heffron Coffee
Republica

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

70,70,70,70,70,70,70,-

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

45,45,55,55,65,70,70,65,70,70,-

Tequila Olmeca silver
Tequila Olmeca gold
Ouzo

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

85,85,55,-

Lihoviny
Griotte
Vaječný likér
Fernet Stock
Fernet Stock Citrus
Becherovka
Slivovice R. Jelinek
Hruškovice R. Jelinek
Vodka Finlandia
Beefeater gin
Jagermeister

Brandy a koňaky
Metaxa Classic 5*
Metaxa 7*
Remy Martin V.S.O.P.

0,04 l 70,0,04 l 90,0,04 l 155,-

Nápojový Lístek
Nealkoholické nápoje
Čistá voda s citronem
Kofola čepovaná
Limonáda čepovaná (sezonní nabídka)
Mattoni (dle nabídky)
Granini pomeranč (100%)
Granini jablko (100%)
Granini hruška (50%)
Granini multivitamin (50%)
Granini ananas (50%)
Granini jahoda (25%)
Granini černý rybíz (25%)
Džusový „bazén Granini“
Schweppes Indian tonic
Kinley Tonic Ginger Ale (zázvorový)
Coca-cola, Coca-cola Zero
Fanta, Sprite
Red Bull (plech)

0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,33 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,4 l
0,25 l
0,25 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l

Teplé nápoje
Turecká káva
Espresso Davidoff
Espresso macchiato Davidoff
Espresso lungo Davidoff
Espresso lungo s mlékem Davidoff
Cappuccino Davidoff
Vanilla cappucciro Davidoff
Moccaccino Davidoff
Café au lait Davidoff
Café melange Davidoff
Horká čokoláda Davidoff
Horká extra čokoláda Davidoff
Vídeňská káva
Alžírská káva
Čaje
- Lipton Yellow Label (černý)
- Lipton Tchae Orient (zelený)
- Ahmad Forest fruits (lesní plody)
- Lipton Peppermint (mátový)
Citrónový koncentrát porcovaný
Med včelí porcovaný
Smetana do kávy porcovaná
Šlehačka 20 g

49,55,60,55,60,60,65,60,70,65,55,65,70,93,45,-

7,8,7,15,-

8,10,10,40,55,55,55,55,55,55,55,+16,55,55,55,55,69,-

Vinný Lístek
Rozlévaná vína
Rulandské bílé (polosuché)
Modrý Portugal (polosuché)
0,2l / 55 ,0,5l / 138 ,-

Imiglykos bílý / červený (sladké)
Rotonda růžová (suché)
0,2l / 65 ,0,5l / 163 ,-

Vinné Sklepy Lechovice
Červená vína

Rotwein, Red wine
Cabernet Sauvignon suché
trocken, dry

270,-

Velmi pozdně zrající odrůda vyžaduje záhřevné půdy pro
lepší dozrávání. Jen na takových pak poskytuje víno s rubínově
červenou barvou, v chuti připomínající černý rybíz.

Frankovka suché
trocken, dry

270,-

Typicky tmavě rubínová barva s fialovými odlesky, s nádhernou ovocnou vůní
černých třešní, doplněnou vůní zralých ostružin. Chuť je hladká, sametová,
příjemně svěží.

Rulandské modré suché

Pinot Noir tracken, Pinot Noir dry

Odrůda s malým hroznem a malým množstvím barviv poskytuje
vína s cihlově červenou barvou smetanovou chutí a vůní.

270,-

Bílá vína

Weißwein, White wine

Chardonnay suché 0,75l
trocken, dry

270 ,-

Odrůda pochází z Burgundska. Vzhledově je podobná
Rulandskému bílému. Víno z těchto hroznů je však plnější,
kořenitější, s ovocnými tóny a elegantní kyselinkou.

Muškát moravský polosuché 0,75l
Mährischer Muskat halbtrocken,
Muscat Moravan semi dry

270 ,-

Lahodné víno světle žluté barvy a výrazného muškátového
aroma lehčího typu. Podává se k dezertům.

Rulandské šedé suché 0,75l

Pinot Gris trocken, Pinot Gris dry

270 ,-

Víno pocházející z Francie je zlatožluté barvy s plnou decentní
kořenitou vůní. V chuti je víno kořenité s nižším obsahem kyselin.
.

Sauvignon suché 0,75l
trocken, dry

270 ,-

Je velmi oblíben a ceněn mezi znalci vína. Víno se vyznačuje
broskvově-muškátovou nebo kopřivovou chutí a vůní. Patří
mezi typické odrůdy znojemské vinařské oblasti, kde
dosahuje stabilně vysoké kvality.

Tramín červený polosuché 0,75l

Traminer halbtrocken, Traminer semi dry

Patří mezi vína s výraznou, plnou, kořeněnou chutí. Barva
je intenzivní, zlatožlutá. Víno má nižší obsah kyselin.

270 ,-

Přívlastková vína

Wein mit Prädikat, Special wine
Chardonnay pozdní sběr

380,-

späteste, late harvest

Víno má zlatavou barvu, harmonickou a intenzivní vůni. V chuti očekávejte
jablka, hrušky, akát i žluté ovoce. Je vhodné pro delší skladování ve sklepě pro
svoji svěží kyselinku.

Pálava výběr z hroznů

traubenauslese, selected bunch of kapes

480,-

Pálava vznikla křížením odrůd Müller Thurgau a Tramín. Víno je aromatické,
ale na rozdíl od Tramínu je chuť uhlazenější. Vysoká cukernatost hroznů byla
dosažena delším zráním na keři. Lehce kořeněné intenzivní aroma podtrhuje
zlatavá barva.

Ryzlink vlašský pozdní sběr

Welschriesling Spätlese, Italien Riesling late harvest

380,-

Výrazné ovocné aroma drobného ovoce je doplněno jemně medovou chutí
s příjemnou svěží kyselinkou. Víno je lahodné a odrůdově vyzrálé. Možno kombinovat s řízkem, vepřovou pečení, kuřetem na slanině, kachnou, husou či pečenými játry.

Tramín červený pozdní sběr

Traminer Spätlese, Traminer late harvest

380,-

Labužníky vyhledávané víno jemné nasládlé chuti s intenzivním buketem, který
připomíná vůni rozkvetlých růží. V chuti očekávejte koření, med i exotické ovoce. Pro nízký obsah kyselin a svou charakteristickou kořenitou chuť patří mezi
lahůdky. Víno lze doporučit pro slavnostní chvíle a rodinné oslavy.

Modrý Portugal pozdní sběr

Blauer Portugieser Spätlese, Blue Portugal late harvest

380,-

Suché červené víno jemné lahodné až květinové chuti bez výraznějšího obsahu
kyselin a trpkého taninu, proto sametově měkké se sytě červeným až granátovým zbarvením.

Zweigeltrebe pozdní sběr

380,-

Spätlese, late harvest

Rakouský kříženec Frankovky a Svatovavřineckého. Tmavě granátová barva s
Fialovými odlesky. Očekávejte příjemnou chuť sušeného ovoce.

Provozní doba:

Zodpovědný vedoucí:

PO – ČT 11,00 - 22,00
PÁ – SO 11,00 - 23,00
NE 11,00 - 21,00

Jaroslav Vybíral
IČO: 677 22 342
DIČ. CZ7305045759

Přejeme Vám příjemné posezení a těšíme se na Vaši další návštěvu.

