Vítejte ve skále
Restaurace Skála nabízí každý den zcela netradiční prostory pro dobrý oběd, příjemnou večeři a uspořádání nejrůznějších akcí. Zázemí naší restaurace umožňuje pohodlně
obsloužit 160 hostů a nechybí ani místo pro taneční zábavu.
Svou neotřelostí a osobitou atmosférou se restaurace hodí ke všem společenským
událostem. Jsou zde pořádány slavností obědy, večeře, rauty, svatby, oslavy narozenin,
workshopy, taneční zábavy a velkoplošná projekce. Chcete-li dodat vaší akci - události
- večírku na jedinečnosti, vyberte si naši restauraci a uvidíte, že tato volba byla správná.
Na zážitky u nás budou všichni rádi vzpomínat, neboť kde jinde najdete tak jedinečnou
atmosféru jako právě u nás? Znáte snad lepší místo, kde můžete svým hostům nabídnout tak úchvatné prostory a kde si můžete při soukromé akci sami načepovat tolik piva,
kolik se vám jen zlíbí? Takovou příležitost a neopakovatelné zážitky nabízíme pouze
u nás v pivovarské restauraci Skála.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

JÍDELNÍ LÍSTEK
Předkrmy - Vorspeisen - Starters
100g Variace marinovaných sýrů s ořechy, selský chléb
- Variation von mariniertem Käse mit Nüssen, rustikales Brot
- Marinated cheeses with nuts, rustic bread (1a, 7, 8c)

145,-

80g Carpaccio z hovězí svíčkové, marinované v citronovém pepři s parmezánem, chlebová placka
175,- Carpaccio vom Rinderlende, in Zitronenpfeffer mariniert, mit Parmesanhobeln, Brotfladen
- Beef Carpaccio, marinated in lemon pepper, served with shaved parmesan cheese, Flat breads (1a, 3, 7, 9)
80g Tažený hovězí jazyk s čínským salátem a černou omáčkou
- Gezogene Rindszunge mit chinesischem Salat und schwarzer Soße
- Neat‘s tongue with nappa cabbage, served with black sauce (6, 9)

125,-

100g Paštika s husími játry, brusinková redukce
- Pastete mit Gänseleber, Preiselbeerenreduktion
- Foie-gras pâté, served with cranberry reduction (6, 7)

125,-

Polévky - Suppen - Soups
Selská česnečka s chlebovými krutónky
- Knoblauchsuppe Bauernart mit gerösteten Brotstückchen
- Traditional garlic soup, croutons (1a, 1e, 3, 9)

55,-

Smetanová cibulačka s anglickou slaninou
- Rahmzwiebelsuppe mit Speck
- Onion cream soup with bacon (7, 9)

55,-

Pokrmy servírované v pánvi - Essen serviert in der Phanne - Meals served in a pan
150g Klášterní pečené brambůrky ( hovězí svíčková, slanina,cibule, žampiony,americké brambory, uzený sýr) 295,- Gebratene Kartoffeln“ Klaster“ (Rinderfilet, Speck, Zwiebeln, Champignons, Kartoffeln, geräucherter Käse)
- Baked potatoes “ Klaster” (beef sirloin, bacon, onion, mushrooms, American potatoes, smoked cheese) (7)
150g Ohnivá pánvička, chlebová placka (vepřové a kuřecí maso, česnek, chilli papričky, žampiony)
215,- Feurige Pfanne, Brotfladen (Schweine- und Hühnerfleisch, Knoblauch, Chillischoten, Champignons)
- Hot SpicyWok /porkmeat, chicken meat, garlic, chilli peppers/, flat bread, mushrooms (1a, 3, 6, 9)

Obíračka od kosti - Zum Abklauben - Eating of the Bone
600g Marinovaná vepřová žebra, chilli křenový dip, kukuřičný klas, selský chléb
- Marinierte Schweinsrippen, Chili-Meerrettich-Dip, Maiskolben, rustikales Brot
- Marinated pork ribs, chilli horseradish dip, corn on the cob, rustic bread (1a, 3, 7, 9)

265,-

350g Grilovaná kuřecí křidélka s variací omáček, selský chléb
- Gegrillte Hühnerflügel mit Soße-Variation, rustikales Brot
- Barbecued chicken wings served with variety of sauces, rustic bread

185,(1a,3, 7, 9)

Skalní speciality - Felsenspezialitäten - Skála Specialities
200g Restované hovězí nudličky s pikantními hříbky, provoněné česnekem a cibulkou
- Geröstete Rindfleischnudeln mit pikanten Steinpilzen, mit Knoblauch aromatisiert und Zwiebel
- Garlic beef stir-fry strips with spicy mushrooms and onion (6, 9)

265,-

3oog Rumpsteak se smetanovým přelivem z hrubozrnné hořčice (květová špička z hovězí kýty)
- Rumpsteak mit grobem Senfdressing
- Rump steak with coarse mustard dressing

365,-

250g Beefsteak paní Skalní s hrachovými lusky, anglickou slaninou a cibulkou, parmezán
- Beefsteak Frau Fels-Art mit Erbsenschoten, Speck und Zwiebel, Parmesan
- Beefsteak with snap peas, bacon and onion, parmesan cheese (7, 9)

435,-

1000g Skalní tajemství – pro 2 osoby
Masový a přílohový mix s restovanými žampiony
(hovězí, vepřové a kuřecí maso, kuřecí křídla, vepřová žebra)
- Felsengeheimnis – für 2 Personen
Fleisch- und Beilagenmischung mit gerösteten Champignons
(Rind-, Schwein- und Hühnerfleisch, Hühnerflügel, Schweinerippen)
- Skála Secret– for 2 persons
Meat Mix & Side dish Mix (beef, pork, chicken, chicken wings, pork ribs) (7, 9)

895,-

Pro vyznavače steaků – flákoty z lávového grilu - Steaks
250g Beefsteak s přelivem z mladých lišek
- Beefsteak mit Dressing aus jungen Pfifferlingen
- Beef steak with mushroom sauce (7, 9)

435,-

250g Beefsteak s pepřovým přelivem
- Beefsteak mit Pfeffer-Dressing
- Beef steak with pepper sauce (6, 7, 9)

435,-

250g Flank steak /hovězí pupek/ s cibulovo hříbkovou omáčkou
- Flankensteak /Bauchlappen/ mit Zwiebel-Steinpilz-Soße
- Flank steak with onion-mushroom sauce (7)

315,-

250g Flank steak/hovězí pupek/ s chilli papričkami, feferonkovým máslem a zakysanou smetanou
- Flanksteak / Rindfleischnabel / mit Chilischoten, Peperonibutter und Sauerrahm
- Beef with chilli peppers, hot pepper and sour cream (7)

305,-

200g Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty a rukolou, balzamiková redukce
- Schweinslende gefüllt mit getrockneten Tomaten und Rucola, Balsamico-Reduktion
- Tender pork-fillet stuffed with dried tomatoes and arugula, balsamic reduction (6, 9)

275,-

200g Vepřová panenka se švestkovou omáčkou
- Schweinefilet mit Pflaumensauce
- Pork tenderloin with plum sauce (7, 9)

285,-

250g Vepřová krkovička s pikantní glazírovanou cibulkou
- Schweinskamm mit pikanter glasierter Zwiebel
- Pork neck with spicy glaced onion (6, 9)

205,-

250g Vepřová krkovička se slaninovou omáčkou
- Schweinehals mit Specksauce
- Pork neck with bacon sauce (7)

205,-

180g Grilované kuřecí prsíčko s brusinkovým přelivem
- Gegrillte Hähnchenbrust mit Preiselbeersoße
- Grilled chicken breast with cranberry sauce (7, 9)

205,-

150g Medajlonky z vepřové panenky s pepřovým máslem, česnekový dip
- Medaillons von der Schweinslende mit gepfeffertem Butter, garlick mayonaise
- Pork tenderloin medallions with pepper butter, knoblauch Soße (7, 9)

215,-

150g Řezy z hovězí svíčkové s pikantní cibulovou omáčkou
- Schnitte vom Filetbraten mit Pikante Zwiebelsoße
- Beef sirloin slices with spicy onion sauce (7, 9)

245,-

Ryby - Fisch - Fish
200g Grilovaný filet z norského lososa s citronovým máslem a jemným špenátem
- Gegrilltes norwegisches Lachsfilet mit Zitronenbutter und feinem Spinat
- Grilled salmon fillet with lemon butter and mild spinach (4, 7, 9)

275,-

200g Filet z lososa s grilovanou hruškou, bylinkové pesto
- Lachsfilet mit gegrillter Birne, Kraäuterpesto
- Salmon fillet with grilled pear, herb pesto (4,)

275,-

150g Candát s grilovanou cuketou a tymiánem
- Zander mit gegrillter Zucchini und Thymian
- Pike-perch fillet with grilled zucchini and thyme (4, 7, 9)

255,-

150g Candát se sušenými rajčaty, česnekem a rozmarýnem
- Zander mit getrockneten Tomaten, Knoblauch und Rosmarin
- Pike-perch fillet with sun-dried tomatoes, garlic and rosemary (4, 7, 9)

255,-

200g Filetovaný citronový pstruh s petrželovými šťouchanými bramborami
- Filetierte Zitronenforelle mit gestampften Kartoffeln mit Petersilie
- Lemon trout filled served with mashed parsley potatoes (4, 7, 9)

235,-

200g Filátka ze pstruha s hlívou ústřičnou na bílém víně a bylinkách
- Forellenfilet mit gerostetem Schwamm auf Weißwein und Kräutern
- Fillets of trout with oyster mushroom on white wine and herbs (4,7,9)

215,-

Gnocchi
120g Gnocchi s kuřecím masem, smetanou, špenátem a česnekem
- Gnocchi mit Hühnerfleisch, Sahne, Spinat und Knoblauch
- Gnocchi with chicken meat, cream, spinach and garlic (1a, 3, 7, 9)

195,-

Kdo má rád smažené - Für die Liebhaber panierter Gerichte
- Fried Meals (coated with flour, beaten egg and bread crumbs)
200g Smažené medajlonky z vepřové panenky
- Panirte Schweinemedaillons
- Fried Pork medallions (1a,3,7,9)

195,-

150g Smažený kuřecí řízek
- Paniertes Schnitzel von der Hühnerkeule

175,-

- Fried chicken schnitzel (chicken thigh steak) (1a, 3, 7, 9)

Salát jako hlavní chod - Salat als Hauptgericht - Salad as the main course
“Královský salát”
245,( hlávkový a ledový salát, čerstvá zelenina, zálivka vinaigrette, slanina, kuřecí maso, hermelín,vejce)
- „Königs Salat „(grüner Salat, frisches Gemüse, Vinaigrette Belag, Speck, Huhn, Brie-Käse, Eier) (3,7,10,12)
- “Royal Salad „(lettuce and ice salad, fresh vegetables, vinaigrette topping, bacon, chicken, camembert, egg)
Listový salát s kousky grilovaných ryb, zálivka vinaigrette, citronová smetana s bylinkami
- Blattsalat mit gegrillten Fischstückchen, Vinaigrette Belag, Zitronensahne mit Kräutern
- Leaf salad with variety of grilled fish, vinaigrette topping, lemon cream sauce with herbs (4, 7, 9,10,12)

175,-

Saláty-malé - Kleine Salate - Small Salads
Šopský salát
- Schopska-Salat
- Šopský salát /mix of peppers, cucumber and tomatoes and feta-type cheese/ (7, 9)

95,-

Čínský zelný salát s houbami
- Chinesischer Krautsalat
- Nappa cabbage salad (6, 9)

75,-

Míchaný zeleninový salát
- Gemischter Gemüsesalat
- Mix of assorted vegetables (9)

75,-

Míchaný zeleninový salát s česnekovou omáčkou
- Gemischter Gemüsesalat mit Knoblauchsoße
- Mix of assorted vegetables with garlic dressing (7, 9)

95,-

Jídla pro nejmenší - Speisen für die Kleinsten - Children Menu
80g Smažený kuřecí řízeček
- Gebratenes Hühnerschnitzel
- Chicken junior schnitzel (1a, 3, 7, 9)

105,-

100g Medajlonky z vepřové panenky na másle
- Schweinefiletmedaillons auf Butter
- Pork tenderloin medallions on butter (7, 9)

115,-

150g Smetanové gnocchi s mákem a cukrem
- Cremige Gnocchi mit Mohn und Zucker
- Creamy gnocchi with poppy seeds and sugar (1a, 3, 7)

95,-

Bezmasé pokrmy - Fleischlose Gerichte - Vegetarian Meals
Grilované uzené tofu na listovém salátku, pečená brambora ve slupce, bylinkové pesto
- Gegrilltes geräucherter Tofu auf Salat, geröstete geschälte Kartoffeln, Kräuterpesto
- Grilled smoked tofu on lettuce, roasted peeled potatoes, herb pesto (6, 9)

195,-

Gnocchi se smetanovými hříbky a parmezánem
- Gnocchi mit cremigen Pilzen und Parmesan
- Gnocchi with cream mushrooms and parmesan cheese (7)

185,-

Gnocchi tomatové s restovanou zeleninou, bazalka
- Tomaten-Gnocchi mit gerösteten Gemüse, Basilienkraut
- Tomato gnocchi with sautéed vegetables, basil (1a,3,7,9)

175,-

100g Smažený sýr, tatarská omáčka
- Panierter Käse, Tartarsoße
- Czech fried cheese, tartar sauce (1a, 3, 7, 9,10)

145,-

Moučníky - Desserts - Desserts
Macerované hrušky v červeném víně s vanilkovým krémem a praženými mandlemi
- Mazerierte Birnen im Rotwein mit Vanillecreme und gerösteten Mandeln
- Macerated pears in red wine with vanilla cream and roasted almonds (7, 8a)

125,-

Smažené jablečné kroužky ve skořicovém těstíčku s horkými višněmi a šlehačkou
135,- Gebackene Apfelringe im Zimtteig mit heißen Sauerkirschen und Sahne
- Apple rings fried in delicate cinammon batter, served with hot cherries and whipped cream (1a, 3, 7)
Čokoládový fondán s ovocným přelivem
- Schokoladenfondant mit Fruchtsauce
- Chocolate fondant with fruit sauce (1a, 3, 7)

115,-

Palačinka s horkým lesním ovocem a vanilkovou zmrzlinou, zdobená šlehačkou
- Palatschinke mit heißen Waldfrüchten und Vanilleeis, verziert mit Schlagsahne
- Pancake with hot forest fruit and vanilla icecream, served with whipped cream (1a, 3, 7)

105,-

Makový koláč s drobenkou a vanilkovým přelivem
- Mohnkuchen mit Krumen- und Vanillesoße
- Poppy cake with crumb and vanilla sauce (1a, 3, 7)

115,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou
- Heiße Himbeeren mit Vanilleeis und Schlagsahne
- Hot raspberries with vanilla icecream and whipped cream (3, 7)

95,-

1 kopeček zmrzliny
- vanilleis
- vanilla ice cream (3, 7)

20,-

Dobrou chuť , Guten Appetit, Enjoy Your Meal

Omáčky-studené - Kalte Soßen
- Cold Sauce

Omáčky-teplé - Warme Soßen
- Hot Sauce

Česneková
Knoblauchsoße
Garlic (3, 7, 9, 10)

40,-

Pepřová smetanová
Pfeffer-Sahne-Soße
Pepper cream (7, 9)

55,-

Chilli křenová
Chilli-Meerrettich-Sauce
Chilli horseradish (3, 7, 9, 10)

40,-

Omáčka povidlová smetanová
Trockenpflaumensauce
Dried plum sauce (7, 9)

55,-

Tatarská omáčka
Tartarsoße
Tartar sauce (3, 7, 9, 10)

40,-

Rokfórová omáčka
Roquefortsauce
Roquefort sauce (7, 9)

55,-

Pikantní majonéza
Pikante Mayonnaise
Piquant mayonnaise (3, 7, 9, 10)

40,-

Cibulová pikantní
Pikante Zwiebelsoße
Piquant onion (7, 9)

55,-

Přílohy - Beilagen - Side Dish

Přílohová zelenina - Beilagengemüse
- Side Dish - Vegetables

Hranolky
Pommes frites
French fries (1a, 9)

50,-

Grilovaná zelenina
Gegrilltes Gemüs
Grilledvegetables (9)

95,-

Americké brambory
Amerikanische Kartoffeln
Homefried potatoes (1a, 9)

50,-

Listový špenát
Blattspinat
Leaf spinach (7, 9)

75,-

Šťouchané petrželové brambory
Gestampfte Kartoffeln mit Petersilie
Mashed parsley potatoes (7, 9)

55,-

Dušená brokolice
Gedünstete Brokkoli
Steamed broccoli (7, 9)

55,-

Hrachové lusky se slaninou, cibulka
Erbsenschoten mit Speck, Zwiebel
Snap peas with bacon,crispy onion (9)

75,-

Pečený brambor ve slupce, česneková aiola 55,Gebratene Kartoffeln mit Schale, Knoblauch-Soße
Roasted potato with skin, garlic mayonnaise (3, 7, 9, 10)
Chlebové placky
Brotfladen
Flat breads (1a, 3, 7)

45,-

Kukuřičný klas
Maiskolben
Corn on the cob (7, 9)

45,-

Vařená rýže
Gekochter Reis
Boiled rice (9)

35,-

Obloha z čerstvé zeleniny
Beilage aus frischem Gemüse
Fresh vegetables (9)

65,-

Více informací o alergenech Vám poskytne obsluhující personál
More information about allergens is available on request by the stuff
Weitere Informationen über Allergene sind auf Anfrage beim Kellner verfügbar

Nápojový lístek - Getränkekarte - Beverage List
Aperitivy - Aperitifs - Aperitives (12)
Cinzano (bianco, rosso)

0,1 l

55,-

Martini (dry)

0,1 l

55,-

Campari

0,1 l

90,-

Crodino (nealko bitter)
- Crodino (alkoholfrei bitter)
- Crodino (alcoholfree)

0,1 l

50,-

Pivo – Bier - Beer (1g,12)
Točené – vom Fass – on Tap
Klášter 12° Premium světlý ležák
- Klášter 12° helles Lagerbier
- Klášter 12° light lager

0,5 l/ 0,3 l

44,-/ 27,-

Klášter 11° světlý ležák
- Klášter 11° helles Lagerbier
- Klášter 11° light lager

0,5 l/ 0,3 l

38,-/ 23,-

Klášter kvasnicový
- Klášter Hefebier
- Klášter unfiltered

0,5 l/ 0,3 l

38,-/ 23,-

Granát tmavý ležák
- Granát dunkles Lagerbier
- Granát dark lager

0,5 l/ 0,3 l

38,-/ 23,-

Lobkowicz nealkoholický
0,5 l/ 0,3 l
- Lobkowicz alkoholfreies Bier
- Lobkowicz (alcohol free)

38,-/ 23,-

Lahvové – Flaschenbier – Bottle
Pilsner Urquell

0,33 l

42,-

Lihoviny, destiláty - Spirituosen, Liköre – Spirits, Liqueurs

0,04l (1g,3,7)

Slivovice
Pflaumenbranntwein
Czech slivovice (eau de vie - Plum)

55,-

Hruškovice
Birnbranntwein
Hruškovice (eau de vie - Pear)

55,-

Karlovarská Becherovka
Karlsbader Becherovka
Becherovka

55,-

Polar jahoda
Polar Erdbeere
Polar /Strawberry/

50,-

Rum tuzemský

45,-

Captain Morgan rum

55,-

Griotte

45,-

Jägermeister

60,-

Vaječný likér

45,-

Tequila Olmeca silver

60,-

Peprmint

45,-

Tequila Olmeca gold

60,-

Bacardi rum

55,-

Vodka Finlandia

55,-

Fernet stock

50,-

Bailey’s

55,-

Fernet citrus

50,-

Royal Oporto

55,-

Berentzen

50,-

Beefeater gin

55,-

65,65,90,60,-

Laphroaif 10Years
Oban 14 Years
Lagavulin 16 Years
Chivas Regal

155,155,155,110,-

95,140,-

Courvoisier V.S.O.P.
Hennessy V.S.O.P.

140,140,-

140,65,-

Zacapa 23 Years
Plantation XO 20 Years

155,165,-

Whisky & Bourbon

0,04 l

Jameson
Tullamore Dew
Jack Daniel’s / Honey
Jim Beam

Brandy & Cognac 0,04l
Metaxa Amphora 7*
Rémy Martin V.S.O.P.

Rum & Ron 0,04l
Diplomático 12 Years
Republica - Exclusive

Nealko nápoje – Alkoholfreigetränke – Drinks for non Alkoholic (12)
Coca-cola

0,33l

42,-

Red Bull

0,25l

75,-

Coca-cola light

0,33l

42,-

Juice - pomeranč
Orangensaft
Juice - orange

0,2l

34,-

Fanta

0,33l

42,-

Juice jablko
Apfelsaft
Juice apple

0,2l

34,-

Sprite

0,33l

42,-

Juice hruška
Birnensaft
Juice pear

0,2l

34,-

Tonic

0,25l

42,-

Juice multivitamin
Multivitaminsaft
Juice multivitamin

0,2l

34,-

Tonic ginger

0,25l

42,-

Cappy - jahoda
Cappy - Erbeere
Cappy - strawberry

0,2l

42,-

Mattoni

0,33l

35,-

Cappy černý rybíz
Johannisbeere
(Juice) blackcurrant

0,2l

42,-

Mattoni

0,75l

55,-

Cappy meruňka
Aprikose
apricot

0,2l

42,-

Aquila

0,33l

33,-

Cappy ananas
ananas
pineapple

0,2l

42,-

Ovocná limonáda
Frucht - limonade
fruit - lemonade

0,4l

55,-

Dětský sekt
0,7l
95,Kindersekt
Flavoured sparkling wine (forchildren)

Kofola točená
Kofola vom Fass
Kofola /Tap/

0,3l/0,5l

Džbánek vody s citrónem
Wasser mit Zitrone (im Krug)
Carafe of water with lemon

1l

24,-/40,-

45,-

Teplé nápoje – Warme Getränke – Hot Drinks (1g,3,7,12)
Segafredo káva – Kaffee – Coffee (7g):
Espresso
Espresso
Espresso

45,-

Cappuccino

55,-

Latte
Latte macchiato
Café Latte

60,-

Vídeňská káva
Wiener Kaffee
Wiener Coffee with whipped cream

55,-

Alžírská káva
Algerischer Kaffee
Algerian Coffee

75,-

Irská káva
Irish coffee
Irish Coffee

85,-

Káva bez kofeinu
Koffeinfreier Kaffee
Decaffeinated

45,-

Horká čokoláda se šlehačkou
Heiße Schokolade mit Schlagsahne
Hot chocolate with whipped cream

55,-

Čaj (dle nabídky)
Tee ( nach Angebot) - tea

45,-

Grog

55,-

Svařené víno
Glühwein
Hot wine

65,-

Doplňkový sortiment – Sortimentzusatz - Other/ Additional assortment
Porcované mléko
Milch - Portion
Milk (7)

1 ks
1 Stück
1 ks

10,-

Přepravka na jídlo a salát
Behälter für Speise und Salat
Main course/Salad box

Porcovaný med
Honig - Portion
Honey

1 ks
1 Stück
1 ks

8,-

Přepravka na polévku
Suppenbehälter
Soup box

8,-

Šlehačka
Schlagsahne
Whipped cream

30g
30 g
30g

12,-

Přepravka na studené omáčky
Soßenbehälter
Sauce box

5,-

(3, 7)

Mandle slané
100g
Gesalzene Mandeln
Almonds, salted (8a, 9)

105,-

Pistácie
Pistazien
Pistachios (8i)

105,-

100g

10,-

Vína – Weine – Wine (12)
Nealkoholické víno - růžové VINSELEKT MICHLOVSKÝ
Alkoholfreies Wein - Rosa
Non-alcoholic wine - pink

0,75l

250,-

Vína z nejlepších viničních tratí Znojemska a Hustopečska
Znovín Znojmo, a.s. – se sídlem v Šatově
Znovín Znojmo, a.s. – mit Sitz in Šatov

Vína bílá – Weißweine – White wine
Rozlévaná (12)

Rulandské bílé
Weißburgunder

0,2l

56,-

Tramín červený
Tramíner Rot

0,2l

56,-

Vína ročníková, přívlastková a speciality
Jahrgangsweine, Prädikatsweine und Spezialitäten
Late Harvest and Speciality White Wines
Chardonay
0,75l
- polosuché, s vůní po lučních květinách a akátu, s příchutí letních jablek
- Halbtrocken, mit Aroma von Wiesenblumen und Akazie, Sommerapfelgeschmack
- semidry with an elegant bouquet of meadow flowers and acacia
and a fresh flavor of summer apples which extend to a long polished finish.

265,-

Rulandské šedé
0,75l
265,- suché, s charakteristickou chlebovinou a jemnou minerálností
- Halbtrocken, mit Brotduft und feiner Mineralität
- Popular semidry wine with well-balanced acidity, typical breadstuffs taste, light mineral flavour and fruitiness
Tramín červený – pozdní sběr, Lacerta viridis - ještěrka zelená
- polosladké, s vůní po šeříku, růžích a medu
- Halbsűß, mit dem dutt der flieder, rosen und honig.
- Semisweet, with the scent of the eilac, roses and honey.

0,75l

365,-

Veltlínské zelené – pozdní sběr, Alcedo atthis - ledňáček říční
- suché, s tóny po tropických plodech a květinách
- trocken, mit einen Hauch von tropiechen Frűchten und Blumen
- Dry wine with hints of tropical fruits and flowers

0,75l

365,-

Ryzlin vlašský - pozdní sběr, Hyla arborea - rosnička zelená
- suché, s tóny po medu, vyzrálých broskvích a kůrce chleba
- trocken, mit einen Hauch von Honig, reifen Pfirsichen und Brotkruste
- dry, with hinst of honey, ripe peaches and crust of bread

0,75l

365,-

Pálava – výběr z hroznů
0,75l
- polosladké, s tóny po vyzrálých meruňkách, banánu a vanilce
- halbgsűß, mit Tönen von gereiften Aprikosen, Banane und Vanille
- Semisweet wine with a bouquet of ripe apricots, bananas and vanilla touch.

365,-

Ryzlink rýnský – pozdní sběr, Robinia, 2015
0,75l
545,- suché víno zrající ve velkých dřevěných akátových sudech, s vůní limetkových a květinkových tónů.
Toto velké víno získalo řadu významných ocenění, jako například Bronzovou medaili na soutěži vín
„O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2013“, Stříbrnou medaili na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ
VINNÉ TRHY 2013“, Stříbrnou medaili na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2013, dále
pak Zlatou medaili na FESTWINE 2013, Bronzovou medaili na SAN FRANCISCO INTERNATIONAL
WINE COMPETITION 2013 a Zlatou medaili na SAUVIGNON FORUM 2013.
- Semidry wine which was aging in big wooden acacia barrels, with a lovely lime and floral nose. This big wine
has won many important awards such as Bronze medal at wine competition O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ
2013, Silver medals at international wine competions VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2013 and GRAND PRIX VINEX 2013, Gold medal at FESTWINE 2013, Bronze medal at SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE
COMPETITION 2013 and Gold medal at SAUVIGNON FORUM 2013.

Vína červená – Rotweine – Red wine
Rozlévaná (12)

Rulandské modré
Spätburgunder

0,2l

56,-

Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon

0,2l

56,-

Vína ročníková, přívlastková a speciality
Jahrgangsweine, Prädikatsweine und Spezialitäten
Late Harvest and Speciality Red Wines
Modrý Portugal
0,75l
- suché, s tóny po čokoládě a kvalitní kávě
- trocken, mit Tönen von Schokolade und gutem Kaffee
- This dry wine with chocolate and coffee beans bouquet will leave you with a long lasting impression.

245,-

Svatovavřinecké
0,75l
- suché, s tóny po švestkovém kompotu a perníkovém koření
- trocken, mit Tönen von Pflaumenkompott und Lebkuchengewürz
- Dry wine with a flavour of plum-jam and and a hint of gingerbread spices.
Well-composed tannins make this wine a perfect companion for all evening.

245,-

André - pozdní sběr
0,75l
- suché, s vůní po peckovém zahradním ovoci a dlouhou robusní chutí
- trocken, mit Duft vom Gartensteinobst und langem robustem Geschmack
- Full-bodied dry wine, pleasantly aromatic, with stone fruit bouquet, well-composed tannins and
a long robust finish.
Silver medal at FESTWINE 2013. Bronze medal at VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2012.

345,-

Rulandské modré - výběr z hroznů
0,75l
- suché, s vůní po karamelu a červeném peckovém ovoci, s příchutí hořké čokolády
- trocken, mit Duft von Karamell und rotem Steinobst, mit Bitterschokoladengeschmack
- Complex dry wine, harmonic bouquet of caramel and red stone fruit
with a flavour of dark chocolate. Gold medal at NÁRODNÍ SOUTĚT
VÍN- znojemská oblast 2013. Gold medal at VALTICKÉ VINNÉ
TRHY 2014. Silver medal at GRAND PRIX VINEX 2014.

365,-

Vína růžová – Roséweine – Rose wine
Cabernet Sauvignon rosé - pozdní sběr
0,75l
- polosladké, s tóny tropického ovoce, zejména ananasu
- halb trocken, mit Tönen vom tropischen Obst, insbesondere Ananas
- semi sweet wine with a fresh bouquet of tropical fruit, mainly pineaplle.
Light and fruity wine. Gold medal winner at 2014 VINUM JUVENALE.

325,-

… upozornění: jelikož zásoby uvedených ročníků nejsou nevyčerpatelné,
pokud jsou vína daného ročníku „vypita“, nahrazuje je tedy ročník následující.
… Wir weisen Sie daraufhin, dass unsere Weinvorräte nicht unerschöpflich sind.
Sollten daher die Weine des jeweiligen Jahrgangs „leer getrunken“ werden, dann werden sie durch einen
folgenden Jahrgang ersetzt.
… important: since vintage wines are generally limited in number, once a certain year is finished
(wine harvested in that one year), we serve our guests the same vintage wine but the following year.

Italská vína – Italienische Weine – Italian Wine
Lambrusco amabile

0,2l

65,-

Bohemia demi sec

0,75l

275,-

Bohemia brut

0,75l

275,-

Bohemia nealko
Bohemia alkoholfrei
Bohemia Sekt /alcohol free/

0,75l

275,-

Sekty (12)

UPOZORNĚNÍ:
Při podávání polovičních porcí účtujeme 60% z ceny jídla.
Kuchyň je v provozu do 22:30 hodin.
HINWEIS:
Fals die halbe Portion zubereitet Word, Word 60% von Gerichtpreiss gerechnet.
Die Küche biss 22:30 Uhr im Betrieb.
ATTENTION:
Half Portions available for 60% of the Price.
Orders for the Kitchen are taken up to 22:30.
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Seznam potravinových alergenů - které podléhají
legislativnímu označovaní dle směrnic 1169/11 EU
1

Obiloviny obsahující lepek

1a

Pšenice

1g

Ječmen

1m

Ovesné kroupy

1b

Pšeničná mouka

1h

Ječmený slad

1n

Ovesná moouka

1c

Pšeničná krupice

1i

Ječné kroupy

1o

Špalda

1d

Pšeničné kroupy

1j

Ječná mouka

1p

Špaldová mouka

1e

Žito

1k

Oves

1r

Kamut

1f

Žitná mouka

1l

Ovesné vločky

1s

Kamutová mouka

2

Korýši a výrobky z nich

3

Vejce a výrobky z nich

4

Ryby a výrobky z nich

5

Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich

6

Sojové boby a výrobky z nich

7

Mléko a výrobky z něj

8

Skořápkové plody

8a

Mandle

8g

Pekanové ořechy

8b

Lískové ořechy

8h

Para ořechy

8c

Vlašské ořechy

8i

Pistácie

8d

Kešu ořechy

8j

Makadamie

9

Celer a výrobky z něj

10

Hořčice a výrobky z ní

11

Sezamová semena a výrobky z nich

12

Oxid siřičitý a siřičitaný v koncentracích vyššých než 10mg/kg nebo 10ml/l

13

Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14

Měkkýši a výrobky z nich

