Jídelní a nápojový lístek
Polévky
0,33 l

Masový vývar s domácími nudlemi a zeleninou “Juliene”

0,33 l

Česneková polévka se zastřeným vejcem, uzeninou
a opečeným chlebem

0,33 l

Polévka dle denní nabídky…

Alergeny

Cena

1, 3, 9

39,-

1, 3

47,35,-

Menu
Denní nabídka
(polévka, hlavní chod s přílohou dle denní nabídky)
Salátový bar – dle denní nabídky

MOTO
Kdo nejí, ten již jedl…
Italské přísloví

130,50,-

Jídla na objednávku
Drůbeží maso
200 g

Filírované kuřecí prsíčko s omáčkou z vína a másla

7

155,-

150 g

Kuřecí medailónky s fazolkami a anglickou slaninou

1

135,-

150 g

Smažený kuřecí řízek

1, 3, 7

135,-

1

189,-

1, 7

189,-

1

189,-

Vepřové maso
200 g

Medailónky z vepřové panenky s grilovanou zeleninkou

200 g

Grilovaná panenka na bylinkách s omáčkou
na barevném pepři

200 g

Marinovaná krkovice, pečené hlavičky žampiónů

200 g

Vepřový kotlet s glazovanou cibulkou

150 g

Smažený vepřový řízek

MOTO
Konverzaci u tabule vynalezli Angličané,
aby zapomněli na své jídlo…
Pierre Daninos

169,1, 3, 7

135,-

Ryby
200 g

Filet z candáta s hříbkovou omáčkou

150 g

Pečený filet z lososa s citrónovou majonézou

1, 4, 7

199,-

4, 7

239,-

1

139,-

Saláty
200 g

Míchaný zeleninový salát s prosciutem, bageta

200 g

Zeleninový salát s kuřecím masem, dresink, bageta

1, 7

139,-

200 g

Zeleninový salát s grilovaným hermelínem, bageta

1, 7

139,-

1, 3, 7

97,-

Dětské jídla
100 g

Smažený kuřecí řízek, vařený brambor

100 g

Přírodní kuřecí plátek, hranolky

97,-

Vegetariánská jídla
150 g

Smažený sýr v trojobalu

150 g

Zeleninové řízečky

200 g

Špenátové rizoto sypané parmazánem

MOTO
Jez dokud můžeš, protože nikdy nevíš,
kdy budeš jíst příště….
Indiánské přísloví

1, 3, 7

120,-

1, 3 ,7 ,9

110,-

1, 3, 7

120,-

Pochutiny
50 g
50 g
50 g
50 g
50 g

Tatarská omáčka
Chilli omáčka
Hořčice
Kečup
Máslo

3, 10
10
7

20,20,5,15,10,-

Přílohy
200 g
200 g
200 g
200 g
200 g
1 ks
1 ks

7
1
1

30,35,35,35,55,7,15,-

1, 3, 7, 8
7

69,69,-

7
7
7

62,55,55,-

Vařené brambory maštěné máslem
Šťouchané brambory
Hranolky
Americký brambor
Dušená zelenina na másle
Pečivo
Bageta

7
7

Dezerty
150 g
150 g

Palačinky s Nutellou
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
Zmrzlinové poháry

150 g
150 g

Banana Split
Míchaná zmrzlina
Africké slunce
U přípravy a nabídky bezlepkových jídel se informujte
u obsluhujícího personálu, případně využijte z tabulky alergenů.
V případě poloviční porce jídel, bude účtováno 70 % z ceny.
MOTO
Jezte, pijte, po smrti není už žádné potěšení.
Latinské přísloví

PŘEDKRMY A SPECIALITY
denního baru

Domácí zvěřinová paštika s brusinkami, pečivo
zvěřina, vepřový bok, slanina, sůl, pepř, nové koření, sušené brusinky,
cibule, česnek, smetana
Domácí sádlo se škvarky, pečivo
syrové sádlo, sůl
Syrová variace (3 druhy sýra), pečivo
tři druhy sýra
Nakládaný Hermelín s chilli, pečivo
hermelín, chilli pasta, olej, feferonka
Olivový salát s balkánským sýrem a bazalkou, pečivo
sterilované černé a zelené olivy, balkánský sýr, bazalka

1, 7

80,-

1

50,-

1, 7

110,-

1, 7, 12

69,-

1, 7

79,-

Konfitovaný bůček
bůček, sůl, česnek, kmín

80,-

Domácí chipsy s chilli omáčkou
brambor, chilli omáčka

70,-

Vše domácí výroby!
U všech produktů máte možnost zakoupení stylového obalu
MOTO
Nejlepší způsob jak se bránit obezitě, je hodně jíst,
aby byl organizmus silný a s úspěchem
ten těžký boj zvládl…

40,-

Seznam potravinových alergenů,

které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU
1)

Obilniny obsahující lepek- nejedná se o celiakii a výrobky z nich

2)

Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

3)

Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život

4)

Ryby a výrobky z nich

5)

Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

6)

Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7)

Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život

8)

Skořápkové plody a výrobky z něj – jedná se o všechny druhy ořechů

9)

Celer a výrobky z něj

10)

Hořčice a výrobky z něj

11)

Sezamová semena (seznam) a výrobky z nich

12)

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentrátech vyšších než 10 mg,ml/kg,l, vyjádřeno SO2

13)

Vlčí bob (Lupina) a výrobky z něj

14)

Měkkýši a výrobky z nich
MOTO
Bez jídla a pití chladne láska.
Terentius

Alkoholické nápoje
Whisky
Wh. Jack Daniels
Wh. Tullamore

0,04 l
0,04 l

70,60,-

0,04 l

60,-

0,04 l
0,04 l

180,50,-

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

35,50,50,60,50,35,35,50,-

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

35,35,60,26,-

Bourbon
Four Roses
Koňaky
Rémy Martin V.S.O.P.
Metaxa
Ostatní destiláty
Fernet Božkov
Gin Beefeater
Finlandia
Tequila Sierra
Slivovice Jelínek
Borovička Jelínek
Tuzemský Božkov
Bacardi Rum
Likéry
Pepermint likér
Becherovka
Jagermeister
Vaječný likér
MOTO
Alkohol je dobrý hlavně tehdy,
když potřebujeme něco zapít…
Autor neznámý

Alkoholické nápoje
Sekty
Bohemia Demi Sec

0,75 l

250,-

0,05 l
1 dcl
1 dcl

45,45,45,-

2 dcl

38,-

0,50 l
0,30 l
0,50 l
0,30 l

34,20,39,26,-

0,50 l
0,50 l
0,33 l
0,40 l

33,38,39,39,-

Vína aperitivní
Campari bitter
Martini
Cinzano
Víno 0,75 l

viz. VINNÝ LÍSTEK

Rozlévané víno “dle nabídky” 12
Pivo čepované
Radegast Ryze Hořká 12 1
Radegast Ryze Hořká 12 1
Pilsner Urguel 1
Pilsner Urguel 1
Pivo láhvové
Radegast Birrel – nealkoholické 1
Birrel ovocný plech 1
Frisco 1
Kingswood 1

MOTO
Kdo pije, brzy umře. A kdo nepije, umře ještě dřív,
protože ten, kdo pije, ho přejede.
Autor neznámý

Nealkoholické nápoje
Kofola
Royal Crown cola
Coca cola
Vinea
Chito Tonic
Rauch juice
Orangina
Ledový čaj
Mattoni
Rajec voda perlivá, neperlivá
Red bull
Džbán s vody s mátou a citrónem

0,33 l
0,25 l
0,33 l
0,25 l
0,33 l
0,20 l
0,25 l
0,50 l
0,33 l
0,33 l
0,25 l
1,50 l

33,33,33,33,33,33,33,37,33,25,50,40,-

Teplé nápoje
Káva Segafredo “Espresso” (mandle, cukr, smetánka) 7, 8
Káva Segafredo “Capuccino” (mandle, cukr, šlehané mléko) 7, 8
Káva Segafredo “Vídeňská” (mandle,cukr,šlehačka) 7, 8
Káva Segafredo “Alžírská” (mandle, cukr, šlehačka, vaječný likér) 4, 7, 8
Káva Segafredo “Latte” 7
Čaj porcovaný – dle nabídky (cukr, řez citrónu)
2 dcl
Svařené víno bílé, červené 12
2 dcl
Grog (0,04 l Tuzemský Božkov, koření, voda)
Smetánka porcovaná 7
Šlehačka (porce 20 ml) 7
Cukr porcovaný (1 ks)
Med porcovaný (1 ks)
Domácí zázvorový čaj, med
Mátový čaj z čerstvé máty, med
MOTO
Kočka chce ryby jíst, ale ne je lovit….
Latinské přísloví

39,44,47,60,51,35,44,45,3,8,1,5,40,40,-

Vínný lístek
Cateau Valtice, řada Gastro – collection
Veltínské zelené - jakostní
Hibernal - pozdní sběr
Zweigeltrebe rosé

0,75 l
0,75 l
0,75 l

180,280,180,-

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, řada Svatý Floriánek
Rulánské šedé - jakostní
Rulánské modré - jakostní
Savignon - jakostní

0,75 l
0,75 l
0,75 l

180,180,180,-

0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

280,240,240,240,240,-

0,75 l
0,75 l

240,240,-

Vinařství Vinofol
Ryzlink rýnský - pozdní sběr
Tramín červený - pozdní sběr
Chardonnay - pozdní sběr
Modrý Portugal - pozdní sběr
Pálava - výběr z hroznů
Vinařství Tarapacá - Chile
Merlot - suché
Cabernet Savignon - suché
MOTO
Kdo pije, brzy umře. A kdo nepije, umře ještě dřív,
protože ten, kdo pije, ho přejede.
Autor neznámý

Rumová karta
BUMBU "the originál"

90,-

HISPÁNICO "elixír"

70,-

TABÚ "Premium autentico"

90,-

ULTIMATUM "Infinitum" agend 12 years

90,-

EL DORADO "Luxury cask” agend 12 years

90,-

LEGENDARIO "Elixír de Cuba" agend 7 years

70,-

Rum nabízí komplexní aroma měkkého karamelu a vanilky. Chuť má středně plné tóny skořice, pražených
oříšků a nového koření, která vede až do mírně sladké chuti a exploze ovocných podtónů.
Barbados

Rumy jsou tedy na potřebný čas umístěny do kádí s unikátní směsí bylin, sušených hroznů odrůdy Pedro
Ximenéz, exotického ovoce a dalších příměsí, která rumu propůjčí svou nenapodobitelnou chuť a aroma - jak je
tomu právě u rumového Elixíru.
Karibské ostrovy

S čistým výrazem cukrové třtiny, připomínající třtinový cukr a nádechem vanilky a kokosu, jemným rumovým
aroma. Teplý, kulatý a čistý ve vůni, tmavě jantarové barvy, velmi pěkný vyzrálý rum. Jeho tajemnost se
projevuje mírným hořkým závěrem a dlouhým, příjemným závěrem.
Dominikánská republika

Tento výjimečný rum je komplexní směs min. 12letých rumů z Guayany, Trinidadu a Jamajky. Je to směs
různých destilerií, kde každá z nich nabídla ty nejlepší vybrané rumy, které jsou min. 12 let stařené v dubových
sudech.
Guadeloupe

Tento dvanáctiletý rum nabízí intenzivní vůni koření, citrusových plodů, cukrové třtiny, medu a karamelek.
Chuťová linka má velice nápaditý charakter. Z počátku pikantní tóny koření přecházejí k nasládlé příchuti medu
a pomeranče. El. Dorado 12 YO je rum lehčího stylu, pikantní, suchý a perfektně vyvážený.
Guyana

Kubánský rum s bohatou jemnou sladkou chutí – trošku odlišný od klasických rumů z Kuby. Zraje 7 let v sudech
z amerického rumu. Na Kubě se vyrábí již od roku 1945 a to z nejlepší vybrané cukrové třtiny. V tomto rumu
jsou macerované rozinky, díky kterým rum dostává jedinečně jemné aroma a chuť.
Karibské ostrovy

MOTO
Dbejme spíš na to, s kým jíme a pijeme,
než co jíme a pijeme
Čínské přísloví

Rumová karta
RHUN Café

90,-

FLOR de CAŇA

90,-

Rhun Café má lehkou a svěží chuť s nádechem kávových tónů. Hodí se nejen k dezertům, ale i k samotnému
popíjení. Vyniká lahodnou a jemnou příchutí té nejlepší kávy.
Karibik

Nikaragujská řada rumu Flor de Cana se vyrábí podle starodávného receptu, který je tajemstvím jeho jedinečné
chuti. Svůj styl značka budovala od roku 1890. Doba zrání je 12 let.
Nikaragua

RUMSOŃS RUM

Vůně je čistá, svěží, “bitter scottch”a karamel s tóny květů a oříšků. V chuti suchý s dotekem pepře a citrusů.
Rum se vyrábí a zraje na Trinidadu a tento rum je vytvořen směsí 5letého rumu.
Trinidadu

90,-

A. H. RIISE

90,-

REPUBLIKA EXCLUSIVE

90,-

Vyrábí se ručním mícháním několika různých druhů rumů, která zrají až 20 let a mají nádhernou zlatavě
mahagonovou barvu. Chuť tohoto rumu je zcela výjimečná s jeho sytě ovocnou a bohatou příchutí, která
obsahuje stopy pomeranče, manga, papay a vanilky.
Panenské ostrovy

Rum, v němž se elegantně zrcadlí prvorepubliková řemeslná tradice. Lahodný třtinový rum plné a nasládlé chuti
a tmavě jantarové barvy.
Guyana

MOTO
Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí
v jakémkoliv množství!
Horác "Hogo Fogo" Badman
(Limonádový Joe)

Rumová karta
ZACAPA RON "23 Solera Gran reserva"

110,-

PAMPERO "Aniversario Tejo reserva exclusiva"

90,-

DIPLOMATICO "reserva exlusiva"

90,-

MATUSALEM "Gran reserva” agend 15 years

90,-

DON RHON "Grand reserva” agend 12 years

70,-

Ron Zacapa Centenario 23 je vyráběn systémem “Solera” z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o stáří 6-23 let,
které jsou následně blendovány po dobu minimálně jednoho roku. Sladké aroma karamelu, vanilky, kakaa,
pražených oříšků a dobovosti. V chuti je komplexní, kořeněný s doteky tropického ovoce, kávy, skořice, zázvoru
a mnoha dalších substancí.
Guatemala

Ron Pampero Antiversario Reserva Exclusiva je venezuelský skvost destilovaný z melasy, zraje v sudech,
po bourbonu. Nabízí plné tělo, karamel, tabák a kávu ve vůni a skvělou, lehce pikantní, mírně nasládlou chuť.
Rum je vyrobený k 25. výročí založení společnosti.
Venezuela

Je sladký, s ovocnou chutí, což je charakteristické pro všechny rumy. Diplomatico avšak obsahuje ještě vyšší
koncentraci a intenzivnější chuť. Jedná se o výjimečný rum určený k pomalému upíjení, který se stal hitem pro
všechny milovníky rumů od svého uvedení na trh před třemi léty.
Venezuela

Delikátní, komplexní a přesto sametově jemná, chuť a vůně s výjimečným buketem a chutí vanilky a karamelu.
Navíc zdůrazněná sytě zlatavou, jantarovou barvou.
Kuba

Tato výjimečná lahodná směs třtiny a alkoholu vykazuje skvělý aromatický a chuťový potenciál s charakterem
mladého dubového dřeva a vanilky s příchutí mandlí a karamelu.
Dominikánská republika

MOTO
Dbejme spíš na to, s kým jíme a pijeme,
než co jíme a pijeme
Čínské přísloví

Vinná karta
Cateau Valtice, řada Gastro – collection
0,75 l VELTLÍNSKÉ ZELENÉ jakostní

180,-

0,75 l HIBERNAL pozdní sběr

280,-

0,75 l ZWEIGELTREBE ROSÉ jakostní

180,-

Polosladké - vůně vína je intenzivně květinová, s tóny čajové růže a vanilky. Chuť je elegantní, kořenitá
a výrazná. Víno doporučujeme ke kořeněným pokrmům a uzeným sýrům.

Polosuché - vůně vína je s tóny rybízu, bezu a ananasu. Chuť je příjemná, plná a harmonická. Doporučujeme
k rybám, drůbeži a sýrům.

Polosuché - víno s krásnou barvou, vůně příjemná, ovocná s jemnými tóny pomela. Chuť je vyvážená, svěží,
ovocná s hravou kyselinkou. Doporučujeme k jídlům letní kuchyně, zejména grilovaným rybám, drůbeži
a grilované zelenině.

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, řada Svatý Floriánek
0,75 l RULÁNSKÉ ŠEDÉ jakostní

180,-

0,75 l RULÁNSKÉ MODRÉ jakostní

180,-

0,75 l SAVIGNON jakostní

180,-

Víno se zlatavou barvou má vůni lískových oříšků, sušených meruněk a biscuitu. Chuť je harmonická s tóny
přezrálých rozinek.

Polosuché - víno cihlově červené barvy s ovocným nádechem malin a jahodového kompotu. Ve vyzrálé chuti
najdeme povidla a sušené švestky.

Zlatavá barva má bohaté aroma, ve kterém se mísí černý rybíz, přezrálý angrešt a bezový květ.

MOTO
Kdo pije, brzy umře. A kdo nepije, umře ještě dřív,
protože ten, kdo pije, ho přejede.
Autor neznámý

Vinná karta
Vinařství Vinofol
0,75 l RYZLINK RÝNSKÝ pozdní sběr

280,-

0,75 l TRAMÍN ČERVENÝ pozdní sběr

240,-

0,75 l CHARDONNAY pozdní sběr

240,-

0,75 l MODRÝ PORTUGAL pozdní sběr

240,-

0,75 l PÁLAVA výběr z hroznů

240,-

Polosuché - čirá, světle zelenožlutá barva s velmi dobrou viskozitou. Chuť s kyselinou a mocností s peckovin –
švestek a dozrávajících meruněk, s nádechem limetek. Hodí se k rybám.

Polosladké - zlatá barva se zelenkavými odlesky. Nasládlá vůně růžové zahrady a broskví.

Suché - zářivě zlatavá barva se střední viskozitou. Intenzivnější vůně s tóny zralého banánu, žlutého cukrového
melounu, v pozadí s nádechem grepu. Bohatá šťavnatá chuť.

Suché - Barva rubínová. Středně intenzivní vůně nabízí tóny zralých pečených švestek. Plná krásně osvěžující
chuť připomíná zralé třešně. Dlouhá dochuť s měkkou tříslovinkou.

Polosuché - zlatavě žlutá barva s vyšší viskozitou. Vůně nabízí tóny čajové růže, sušených broskví a ananasu.
Delší hřejivý závěr.

Vinařství Tarapacá - Chile
0,75 l MERLOT

180,-

0,75 l CABERNET - SAVIGNON

180,-

MOTO
Kdo pije, brzy umře. A kdo nepije, umře ještě dřív,
protože ten, kdo pije, ho přejede.
Autor neznámý

NAŠE AKTUALITY
Informace

VELIKONOCE

Na den 12. 4. 2020 jsme pro Vás připravili Velikonoční tancovačku s dobrým jídlem a zábavou.

RETRO - PÁRTY

Pořádáme dne 8. 5. 2020 od 18:00 v Restauraci hotelu. Pro Vaši dobrou zábavu a také k tanci,
bude hrát skupina Suchánek band.

MINI FESTIVALY

V létě, v prázdninových termínech, na zahradě hotelu, s živou hudbou a grilovanými gurmánskými pochutinami našich
kuchařů.

VÁNOCE

Připravujeme pro Vás revoluční Vánoční program. Štědrý den, a nejen ten společně se svými blízkými, ale bez stresů
a starostí. My se o Vás postaráme.

SILVESTR

Pro velký úspěch předešlých a mimořádný úspěch loňského Silvestra ALL INCLUSIVE budeme nabídku opakovat a ještě
navíc vylepšovat.

POUKAZY

V příloze zde naleznete kopie některých našich poukazů, které můžete v případě, že jste u nás spokojeni, zakoupit jako dárek
například svým bližním.

KOSMETIKA

Zdravotní i relaxační kosmetiku lze využít po domluvě na recepci.

A DALŠÍ

O dalších připravovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.

Veškeré informace obdržíte na recepci, našich letácích, nebo webových stránkách.

HOTELOVÁ WI-FI ZDARMA
Heslo: 11111111

