ČESKY

Rozlévaná vína - bílá

Červená vína

Domácí víno

0,15 l
0,25 l

35 ,59 ,-

Cabernet Moravia, moravské zemské víno, suché, Davinus
Vůně s dotekem čerstvě natrhaného lesního ovoce a rozkrojené papriky. Chuť s nádechem červeného pepře.

280 ,-

Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché, Bábíček/Vacenovský

0,15 l
0,25 l

65 ,95 ,-

280 ,-

Grüner Veltliner, suché , vinařství „Ernst Kellner“, Rakousko ,

0,15 l
0,25 l

65 ,95 ,-

Svatovavřinecké, kabinetní víno, suché, Davinus
Ve vůni cítíme elegantní kompozici sušených brusinek a čerstvých borůvek. V chuti je patrná svěžest
třešní a višní, odrůdové znaky zralých švestek a pikantní třísloviny v závěru.
Rulandské modré, pozdní sběr, suché, Davinus
Ve vůni cítíme originální a typicky odrůdové souznění lesních jahod a malin. V chuti dominují
sušené švestky, pražená kávová zrnka, delikátní čokoláda s borůvkami a mandlovými lupínky.

330 ,-

0,15 l
0,25 l

35 ,59 ,-

480 ,-

0,15 l
0,25 l

55 ,85 ,-

Merlot, výběr z hroznů, suché, vinařství Glosovi
Sytě rubínová barva, příjemná vůně z dobře vyzrálých hroznů známá u vín z jižních vinařských
oblastí a plnost v chuti dodávají tomuto vínu vysokou harmonii a eleganci.
Malbec,suché , Argentina - Mendoza, vinařství „Baudron“
Víno intenzivní červené barvy s fialovými odstíny. Ve vůni a chuti připomíná lesní ovoce a koření.
Skvěle se snoubí se zralými sýry, těstovinami a grilovanými masy.

490 ,-

Sauvignon, zemské víno polosuché, vinařství „Michal Kubík“ 		
Víno zelenkavo-žluté barvy,ve vůni s tóny angreštu a květu kopřivy.Chuť je polosuchá a ovocná.

280 ,-

380 ,-

Ryzlink vlašský, pozdní sběr, suché, Davinus
Ve vůni cítíme vyzrálý a zdravý hrozen, přezrálou hrušku, sušená jablka, červený pomeranč. Chuť je
noblesní a medová, plná kandovaného tropického ovoce a lískových oříšků, minerální projev terroir.
To vše díky perfektnímu načasování sklizně ze skvělé polohy.

330 ,-

Merlot, Francie – Languedoc, vinařství Luc Pirlet
Intenzivní hluboce rubínová barva, kořeněný buket po ostružinách, víno s plným tělem
a příjemnou tříslovinou.

490 ,-

Riesling kabinet, suché,vinařství „Weingut Manz“, Německo - Rheinhessen
Suchý minerální Riesling s lehkým citrusovým závěrem. Skvělá kombinace se saláty a rybami.

390 ,-

Carmenere Reserve,Chile – Limari Valley, vinařství Viňa Casa Tamaya
Hluboká fialově-purpurová barva, ve vůni ostružiny, borůvky a kandované maliny. V pozadí
minerály a nádech vanilky. Na patře ovocné, hutné, sametové s příjemnou tříslovinou
a delikátní kyselinou.

Ryzlink rýnský - stříbrný Sonberk, pozdní sběr, suché
Svěží, ovocné víno, s typickou ryzlinkovou kyselinou. Víno má zlato zelenkavou barvu, lákavou
květinovou až rostlinnou vůni po lípě, akátu, limetce, s jemnými podtóny medu, s lahodnou,
dlouhou a šťavnatou dochutí.

390 ,-

Tramín červený, pozdní sběr, polosuché, Davinus
Ve vůni cítíme rozkvetlou růži a kandovaný ananas. Chuť je výrazně kořenitá, svěží kombinace
červeného pomeranče a grepu.

350 ,-

Gavi, suché ,Itálie Piemonte, vinařství „Grimaldi“
Barva bledě slámová se zelenými odlesky. Víno s ovocným a delikátním buketem, se suchou a
osvěžující chutí a dlouhým závěrem. Vhodné k rybám nebo jako aperitiv.

490 ,-

Pálava, pozdní sběr, polosladké, vinařství „Martin Čapka“
Toto víno barvy světle zlatožluté s jasně slámovými odlesky nás nadchne hlubokou a plnou
květinovou vůní. Projeví se v ní opojné aroma fialek a konvalinek načechrané tónem sušené
pomerančové kúry. Chuť je sladce lahodná, s pomerančovým závěrem.

390 ,-

Rozlévaná vína - červená
Domácí víno
Svatovavřinecké, kabinetní víno, suché, Davinus

Bílá vína

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK
stálá nabídka

Šumivá vína
Prosecco Barone, DOC, extra dry
Víno má dlouhé pravidelné perlení, s chutí po banánech a tropických plodech, v dochuti zůstává
štavnaté a dlouhé.

360 ,-

Bohemia sekt
Demi, Brut

250 ,-

Ten kdo řekl, že nezáleží na tom,
jestli vyhrajete nebo prohrajete,
pravděpodobně prohrál.

Růžová vína

Martina Navrátilová

Frankovka rosé, pozdní sběr,polosladké, vinařství „Bábíček/Vacenovský“ 320 ,Víno losové barvy. Vůně zahradních jahod je doplněna ptačími třešněmi. Chuť bobulového ovoce je
plná, harmonická, se svěží kyselinkou.
Syrah - Cinsault, Francie – Languedoc, vinařství Luc Pirlet
Víno světle růžové lososové barvy. Ve vůni je příjemný tón jahod a malin, doplněný v chuti
o smetanový nádech. Přestože jsou odrůdy Cinsault a Syrah odrůdami robustnějšími, je toto víno
příjemně sametové a i přes aroma červeného nasládlého ovoce suché.

kongresové a sportovně relaxační centrum
hotel - restaurace - školicí prostory

380 ,-

Všechna vína obsahují alergen 12.

Seznam alergenů je
k dispozici na vyžádání u obsluhy.
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Aperitivy

Martini - Cinzano (dle nabídky) (12)
Porto Royal Ruby (12)

Likéry

Becherovka
Fernet Stock (klasik, citrus)
Peprmint (zelená)
Baileys (7)
Berentzen
Jägermaister

Pivo

Kozel 11° (1)
Pilsner Urquell 12° (1)
Birell světlý, polotmavý nealko (1)

Destiláty

Tuzemák
Slivovice
Hruškovice
Vodka Finlandia (1)
Belvedere Vodka Pure (1)
Gin Beefeater
Tequila (silver, gold)
Havana club 3/7yo
Bacardi (white, black)
Captain Morgan
Zacapa 23yo
Diplomatico Reserva 12yo
Millonario Solera 15yo
Tullamore Dew (1)
Johnnie Walker (1)
Ballantines (1)
Jameson (1)
Jack Daniels (1)
Chivas Regal (1) 12yo
Metaxa
Hennessy V.S
Hennessy Fine de Cognac

Nealkoholické nápoje

Točená malinovka
Čerstvá domácí limonáda – dle nabídky
Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá)
Bonaqua (neperlivá)
Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Coca Zero, Fanta, Sprite
Kinley (dle nabídky)
Cappy (dle nabídky)
Nestea (dle nabídky)
Red Bull

1 dcl
5 cl

50 ,60 ,-

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

50 ,45 ,40 ,65 ,50 ,60 ,-

0,3 l / 0,5 l
0,3 l / 0,5 l
lahev 0,5 l

24 ,- / 32 ,31 ,- / 41 ,32 ,-

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

40 ,50 ,50 ,60 ,85,60 ,60 ,60 ,- / 85,60 ,60 ,145 ,150 ,180 ,75 ,69 ,69 ,75 ,75 ,120 ,60 ,75 ,100 ,-

0,1 l
0,5 l
0,25 / 0,5 l
1,5 l
0,33 l / 0,5 l
0,25 l
0,25 l
0,5 l
0,25 l

8 ,55 ,29 ,- / 32 ,45 ,35 ,- / 39 ,35 ,39 ,40 ,50 ,-

Teplé nápoje

Espresso (italská káva „MOAK“)
Capuccino (7)
Caffe Latte (7)
Vídeňská káva (7)
Turecká káva
Káva bez kofeinu
Čaj (dle nabídky)
Horká čokoláda (7)

38 ,45 ,45 ,48 ,35 ,38 ,32 ,45 ,-

Předkrmy
150 gr Marinovaná balkánská zelenina v panenském olivovém oleji, (1,7) 85 ,česneku, čerstvých bylinkách s parmazánovou omáčkou
a křupavým pizza chlebem
100 gr Čerstvě nasekaný tatarák z marinovaného lososa gravad-lax (1,4) 149 ,s marinovanou rukolou a dokřupava opečeným pizza chlebem
100 gr Grilovaný řecký sýr Halloumi (1,7,12)
na panenském olivovém oleji s marmeládou z červené cibule
a sušených brusinek, marinovaná rukola a rozpečený pizza chléb

135 ,-

Polévky

Speciality

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi (1,3,9)

42 ,-

Staročeská kulajda s čerstvě sekaným koprem (1,3,7,12)
a zastřeným slepičím vejcem

45 ,-

Saláty

Všechny naše burgery podáváme v domácí bulce se sezamovými semínky.
200 gr Original Texas burger se sýrem čedar, (1,3,7)
opečenou anglickou slaninou, opraženou cibulí, nakládanou
pálivou papričkou Jalapeňos, majonézou, kečupem, rajčátkem a
steakovými hranolkami

165 ,-

350 gr Caesar salát s ančovičkovým dresinkem, (1,3,7,10)
parmazánovými hoblinami, česnekovými toasty
a grilovaným kuřecím masem

149 ,-

100 gr Vegetariánský burger Oáza s marinovaným tofu na grilu (1,3,7,11) 155 ,a restovanou zeleninou s rajčatovou salsou s olivovým olejem a
čerstvými bylinkami, kari majonéza

350 gr Salát z pečené červené řepy, (1,7,8)
pečené brambůrky, rozpečený krémový kozí sýr na pizza chlebu
podávaný na marinovaném čtyřbarevném salátu, lískové oříšky

135 ,-

200 gr Hovězí Jack Daniels burger s kouřovou omáčkou, (1,7)
majonézou, opraženou cibulí, opečenou anglickou slaninou,
rozpečeným čedarem, rajčátkem a steakovými hranolkami

165 ,-

350 gr Salát s grilovaným hermelínem (1,7)
variace trhaných listových salátků s čerstvými bylinkami
s citronovou šťávou a olivovým olejem, rozpečený pizza chléb

115 ,-

400 gr Bbq a buffalo kuřecích křídel (1,12)
s pikantní sladko-kyselou omáčkou, řapíkatým celerem a karotkou

145 ,-

Italské speciality

Ryby
200 gr Grilovaný steak z čerstvého norského lososa s kůží, (1,4,7)
na panenském olivovém oleji, podávaný s jemnou krémovou
citrónovou omáčkou

279 ,-

200 gr Grilovaná filátka z čerstvého candáta, (4,7)
podávaná se smetanovým listovým špenátem a pečenými
brambůrkami ve slupce

289 ,-

Dětská jídla
120 gr Smažený krůtí řízek (1,3,7,12)
s jemnou bramborovou kaší a kyselou okurkou
3 ks

118 ,-

Tvarohové knedlíky plněné jahodami (1,3,7)
přelité teplým máslem se strouhaným tvrdým tvarohem

89 ,-

200 gr Grilované kuřecí prsíčko (1,7)
s jemnou krémovou citrónovou omáčkou

129,-

200 gr Grilovaný steak z vykostěného kuřecího stehna (1)
s restovanou balkánskou zeleninou a brambůrkami pečenými
ve slupce

139 ,-

200 gr Smažený krůtí řízek s bramborovou kaší (1,3,7)
a okurkovým salátkem s koprem a zakysanou smetanou

179 ,-

200 gr Restované špalíčky z vepřové panenky (1,7)
v prachu ze sušených pravých hříbků se silnou masovou masovou
omáčkou, smetanový listový špenát

219 ,-

300 gr Grilovaná vepřová krkovice (1,7,12)
marinovaná v marinádě pfeffer willy a salátem Coleslaw

205 ,-

250 gr Grilovaný steak z vyzrálého hovězího steakového masa (1,7,12)
dle aktuální nabídky s grilovanou balkánskou zeleninou a omáčkou
z nakládaného zeleného pepře nebo gorgonzolovou omáčkou

319 ,-

120 gr Steak tatarských kočovníků (1,3,10,12)
podávaný s česnekovými topinkami (klasický tatarák)

145 ,-

400 gr Italské rissotto s restovaným kuřecím masem, (7)
parmazánem a čerstvými špenátovými lístky

145 ,-

420 gr Spaghetti Aglio olio e peperoncino (1,3,7)
se strouhaným parmazánem

119 ,-

420 gr Spaghetti Bolognese s hoblinkami parmazánu (1,3,7,9)
420 gr Penne Primavera s restovanou balkánskou zeleninou, (1,3,7)
strouhaným parmazánem a čerstvou bazalkou

149 ,129 ,-

420 gr Penne s restovaným hovězím steakovým masem, (1,3,7)
sušenými rajčaty,kapary,česnekem,rozmarýnem a parmazánovými
hoblinami

149,-

150 gr Špikovaná hovězí svíčková na smetaně (1,3,7,9,10,12)
s karlovarským knedlíkem, brusinkami a šlehačkou

159 ,189 ,- / 319 ,-

Pečené vepřové koleno s kostí s čerstvým křenem, (1,3,10,12)
hořčicí, kyselými okurkami, beraními rohy a čerstvou skývou
chleba podávané na dřevěném prkénku

Margherita - sugo, mozzarella, bazalka (1,7,12)
Pizza Pepperoni - sugo, mozarella, pálivý paprikový salám, (1,7)
anglická slanina, jalapeño papričky, cibulka, plátky rajčat, parmazán
Albori - smetana, niva, anglická slanina, cibule (1,7)
Prosciutto - sugo, mozzarella, šunka (1,7,12)
Capricciosa - sugo, mozzarella, šunka, žampióny (1,7,12)
Norma - smetana, mozzarella, šunka, hříbky, rukola, parmazán (1,7)
Hawai - sugo, mozzarella, šunka, ananas (1,7,12)
Mexicana - sugo, mozzarella ,salám, cibule, vejce (1,3,7,12)
Tonno - sugo, mozzarella, tuňák, cibule (1,4,7,12)
Panchetta - sugo, mozzarella, žampióny, anglická slanina (1,7,12)
Rustica - sugo, mozzarella, gorgonzola, kuřecí maso, parmazán (1,7,12)
Con Spinaci - sugo, mozzarella ,listový špenát, anglická slanina (1,7,12)
Quattro Formaggi - smetana, mozzarella, gorgonzola, ricotta, parmazán (1,7)
Přidaná porce surovin
Krabice na pizzu, box na pokrmy

110 ,149 ,140 ,129 ,141 ,145 ,140 ,140 ,140 ,142 ,149 ,140 ,149 ,30 ,10 ,-

Přílohy

Česká kuchyně

1 ks

145 ,-

Pizza

Hlavní jídla

¼ nebo ½ Pečená kachna s červeným kysaným zelím, (1,3,12)
bramborovým knedlíkem nebo smaženými bramborovými
špalíčky

400 gr Italské rissotto s pravými hříbky, (7)
parmazánem a lanýžovým olejem

288 ,-

Bramborová kaše (7)
Šťouchané brambory (7)
Steakové hranolky
Jasmínová rýže
Karlovarský knedlík (1,3,7)
Houskový knedlík (1,3,7)
Grilovaná balkánská zelenina na panenském olivovém oleji
Restovaný listový špenát (7)
Domácí pizza chléb s bylinkovým máslem (1,7)
Míchaný salátek z čerstvé zeleniny (okurka, rajče, paprika)

29 ,35 ,35 ,35 ,35 ,35,70 ,35 ,20 ,59,-

Dezerty
Tiramisu s mandlovým likérem Amaretto a piškoty Savoiardi (1,3,7)
Domácí pečený čokoládový dort s domácí šlehačkou (1,3,7)
Crépes Suzette, francouzské palačinky (1,3,7)
s pomerančovou šťávou, čerstvou mátou a domácí šlehačkou

79 ,45 ,59 ,-

