
 

Doba přípravy minutkových jídel je 30 – 60 min. podle náročnosti a počtu objednávek.  
½ porce účtujeme za 70% plné ceny 

 

Studené předkrmy 
 
 
100 g Šunková rolka s křenem           45,-  
100 g Šunka, kyselá okurka       35,- 
           
 

Teplé předkrmy 
 
100 g Pečená šunka s vejcem –3 ks(hemenex), kys. okurka   55,- 
 4 ks  Míchaná vejce na slanině a cibulce       35,- 
 
 

Polévky 
 
0,25 l Kuřecí vývar s masem a nudlemi      26,- 
0,25 l Česnečka s vejcem a sýrem      26,- 
0,25 l Česnečka s poličanem a sýrem      26,- 
0,25 l Cibulačka se sýrovým rohlíkem      26,- 
 
 

Steaky na grilu 
 
200 g Kuřecí prsa, zel. obloha      119,- 
300 g Vepřová panenka, zel. obloha                159,- 
500 g Vepřová krkovice bez kosti, zel. obloha      219,- 
300 g Vepřová krkovice bez kosti, zel. obloha         139,- 
 
           Teplé omáčky 
 pepřová      25,- 
 sýrová 25,- 
 žampiónová  25,- 
 
           Studené omáčky 
 bylinkovo-tomatová      20,- 
 hořčičná 20,- 
 sladká chilli 20,- 
 česneková 20,- 

( tyto omáčky lze podávat ke všem jídlům ) 
 



 

Doba přípravy minutkových jídel je 30 – 60 min. podle náročnosti a počtu objednávek.  
½ porce účtujeme za 70% plné ceny 

 

Speciality podniku pro vyhládlého hosta 
 
1 ks Pečené vepřové koleno (další obloha + 25,-)          195,- 
 (podáváme s křenem, hořčicí a čerstvou zeleninou) 
  v letních měsících pouze na objednávku 
200 g Tatarský biftek - pravá svíčková s topinkami 3ks         276,- 
100 g      2ks     159,- 
200 g Tatarský biftek - hovězí zadní s topinkami     3ks        149,- 
100 g                 2ks         89,- 
250 g Nádražní trojboj, zel. obloha              146,- 
 (vepřová panenka, vepřová  játra, kuřecí. prsa, anglická  
 slanina,křen, smažená cibulka) 
200 g Vepřové panenka špikovaná klobásou, zel. obloha   148,- 
200 g Vepřová kotleta po řeznicku, zel. obloha              138,- 
 (ozdobená angl. slaninou a sázeným vejcem se strouhaným  
 sýrem) 
200 g Kuřecí prsa se šípkovou omáčkou, zel. obloha        132,- 
 

 

Vepřové maso 
 
150 g  Medailónky z vepř.panenky se žampiony,      138,- 
  zapečené uzeným sýrem, zel. obloha 
150 g Vepřové ražniči na jehle, zel. obloha       138,- 
 (panenka, cibule, hořčice, kečup, moravské uzené) 
150 g Tajemství, zel. obloha      109,- 
 (vepř. kýta, cibule, bílé víno, sůl, pepř, zelí, chilli, žampiony) 
150 g Selská směs, vepřová, zel. obloha        109,- 
 (kýta, játra, cibule, anglická slanina, kapie, žampiony) 
150 g Smažený vepřový řízek, zel. obloha         82,- 
 

Hovězí maso 
 
200 g Kovbojský biftek, zel. obloha        288,- 
 (zelené fazolky, slanina)  
200 g Pepřový biftek, zel. obloha        278,- 
200 g Biftek zapečený hermelínem, zel. obloha      288,- 
200 g Biftek se šunkou a sázeným vejcem, zel. obl.  288,- 
150 g Svratecký guláš, bramboráčky, zel. obloha      228,- 
 (pravá svíčková) 



 

Doba přípravy minutkových jídel je 30 – 60 min. podle náročnosti a počtu objednávek.  
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Drůbež 
 
 
150 g Kuřecí prsa se sýrovou omáčkou, zel. obloha         116,- 
150 g Kuřecí kapsa plněná hermelínem a brokolicí, zel.obl.  119,- 
150 g Kuřecí kapsa “PAVLAČ“, zel. obloha           119,- 
 (poličan, uzený sýr, zelená fazolka, kapie) 
150 g Smažená kuřecí kapsa, zel. obloha                                119,- 
 (plněná šunkou, sýrem a kapií) 
150 g Pikantní kuř. medailonky po uzenářsku, zel. obl.         112,- 
 (angl. slanina, uzený sýr, chilli) 
150 g Kuřecí medailonky v župánku, zel. obloha           108,- 
 (angl. slanina, tymián) 
150 g Kuřecí směs s brokolicí a nivou, zel. obloha        108,- 
150 g Kuřecí směs “PHOENIX“ , zel. obloha           108,- 
 (šunka, pór, žampiony, okurky, smetana) 
150 g Čertovská pochoutka, zel. obloha           108,- 
 (cibule, žampiony, kapie, feferonka) 
150 g Kuřecí směs na kari s ananasem, pórkem           108,- 
 a smetanou, zel. obloha 
150 g Smažený kuřecí řízek, zel. obloha             82,- 
150 g Krutí kapsa se šunkou, sýrem a bazalkou, zel. obl.      119,- 
150 g Krůtí medailonky “WESTERN“, zel. obloha        124,- 
 (anglická slanina, zelené fazolky, žampiony, smetana) 
150 g Krůtí medailonky se šunkou, sýrem, zel. obloha        112,- 
150 g Krůtí směs s brusinkami, zel. obloha          116,- 
 (cibule, žampiony, brusinky, kečup, červené víno, smetana) 
150 g Smažený krůtí řízek s česnekem, zel. obloha           92,- 
       
             

Bramborové speciality 
 
  1 ks Špejlíkův bramborák, zel. obloha        119,- 
 (vepř. maso, uz. maso, angl. slanina, cibule, česnek, majoránka) 
  1 ks Ševcovský bramborák, zel. obloha        112,- 
  (kuřecí maso, cibule, kapie, česnek, kečup) 
  1 ks Bramborák s angl. slaninou a nivou , zel. obloha       98,-             
  1 ks  Bramboráčky čtyř sýrů, zeleninová ozdoba        64,- 
 (eidam, niva, hermelín, uzený sýr) 
 
 



 

Doba přípravy minutkových jídel je 30 – 60 min. podle náročnosti a počtu objednávek.  
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Droby 

 
200 g Vepř. játra na jehle se švest. omáčkou, zel. obloha 118,- 

(angl. slanina, suš. švestky, švest. povidla, č.víno, skořice, 
smetana) 

200 g Vepřová játra na roštu, zel. obloha           98,- 
150 g Mlynářská játra s bramboráčky, zel. obloha       108,- 
 (slanina, cibule, žampiony, kečup, majoránka, smetana) 
200 g Smažená vepřová játra, zel. obloha           78,- 
 

Ryby 
 

200 g Pstruh na roštu, zel. obloha            94,- 
200 g Pstruh po horalsku,zel. obloha       108,- 
 (plnění cibulí, šunkou, kapií, zapečený nivou) 
      pstruh dle váhy 10 g...4,-  
 
200 g Rybí filé se zeleninou, zel. obloha           78,- 
 (brokolice, rajče, sýr) 
200 g Rybí filé zapečené ananasem a nivou, zel. obloha   88,- 
200 g Smažené rybí filé, zel. obloha             82,- 

 
Těstoviny 

 
250 g S kuřecím masem, brokolicí, sýrovou omáčkou,         98,- 
 bazalkou a sypaným sýrem 
250 g Provensálské s nivou a sýrovou omáčkou         86,- 
250 g Se smetanovo-žampionovou omáčkou a šunkou   86,- 
250 g Sicilské          89,- 
 (kuřecí maso, kečup, paprika,cibule, sypané sýrem) 

 
Jídla pro děti 

 

100 g Přírodní kuřecí plátek, zel. obloha          64,- 
100 g Kuřecí prsa s ananasem a sýrem, zel. obloha      78,- 
100 g Smažený kuřecí řízek, zel. obloha          62,- 
  60 g Smažený sýr, zel. obloha            56,- 
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Chuťovky k pivu 
  
 
  1 ks Korbáčky           5,- 
  1 ks  Topinka se šunkou a sýrem, zel. obloha       58,- 
  1 ks  Obložená topinka, zel. obloha          68,- 
 (moravské uzené, sázené vejce se sýrem) 
  1 ks Topinka s masovou směsí, zel. obloha         68,-   
 (kuřecí nebo vepřové maso, cibule, kapie, česnek, kečup, sýr) 
  1 ks Topinka s česnekem            8,-   
 

 

Bezmasá jídla 
 
250 g Brokolice se sýrovou omáčkou, zapečená          89,- 
 hermelínem 
120 g Smažený sýr, tatarská omáčka, zel. obloha         79,- 
120 g Smažený hermelín,tatarská omáčka, zel. obloha        82,- 
150 g Sýrový talíř, tatarská omáčka, zel. obloha      102,- 
 (50 g eidam, 50 g hermelín, 50 g uzený sýr) 
150 g Smažené žampiony, tatarská omáčka, zel. obloha   79,- 
 
 
 

Poháry a dezerty 

  
Ananasový pohár         58,- 
    3 kopečky  vanilkové zmrzliny, ananas, šlehačka, čoko. poleva 
Horká láska         65,- 
    3 kopečky  míchané zmrzliny, horké maliny, šlehačka 
Dánský pohár         65,- 
    3 kopečky vanilkové zmrzliny, horká čokoláda, šlehačka 
Mlsná princezna        65,- 
    3 kopečky čokoládové zmrzliny, borůvky, šlehačka, čoko. poleva 
Dětský pohár         52,- 
    2 kopečky míchané zmrzliny, želé, medvídci, šlehačka, čoko. poleva 
Poezie večera        68,- 
    palačinka s ovocem, zmrzlinou, vaječným koňakem, šlehačkou 
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Saláty 
 
 
250 g Šopský salát        54,- 
200 g Rajčatový salát        32,- 
300 g Salát “Radost“        94,- 
 (míchaná zelenina, broskev, kuřecí maso, dressing, syp. sýrem) 
 
 

Přílohy 
 
 
250 g Hranolky       26,- 
250 g Americké brambory       30,- 
250 g Americké brambory kořeněné       36,- 
250 g Americké brambory s česnekem        36,- 
250 g Americké brambory s nivou a česnekem  54,- 
200 g Krokety        30,- 
160 g Rýže       26,- 
250 g Vařené brambory        22,- 
250 g Vařené brambory maštěné máslem       26,- 
  4 ks  Bramboráčky       36,- 
 60 g  Tatarská omáčka       14,- 
 60 g  Tatarská omáčka česneková       16,- 
 60 g  Tatarská omáčka křenová       16,- 
 50 g  Dressing       18,- 
  1 ks Pečivo            4,- 
  1 ks  Topinka s česnekem           8,- 
 50 g  Kečup       12,- 
150 g Zeleninová obloha       25,- 
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Točené Pivo 
 
0,5 l Tankové Starobrno 11° nepasterizované  23,- 
0,3 l         16,- 
0,5 l  Starobrno Ležák 12°       24,- 
0,3 l         17,- 
0,5 l  Krušovice 10°       21,- 
0,3 l         15,- 
0,5 l  Speciál dle aktuální nabídky 
 
Lahvové 
 
0,5 l  Nealkoholické pivo       22,- 
 

Nealkoholické nápoje 
 
1  dcl Točená Zulu malina          4,- 
1  dcl Točená kofola          5,- 
0,33 l Coca Cola light        24,- 
0,33 l Coca Cola        24,- 
0,33 l Sprite        24,- 
0,33 l Fanta        24,- 
0,25 l Tonic ( zázvor, rosé )        24,- 
0,2   l Cappy (různé druhy)        24,- 
0,33 l Mattoni perlivá       17,- 
0,33 l Aquila neperlivá       17,- 
 

Aperitivy 
   
 1 dcl Cinzano bianco        30,- 
 1 dcl Cinzano rosso        30,- 
 

Víno 
 

 2 dcl Bílé, červené         28,- 
0,75 l Jakostní odrůdové (dle nabídky)    120  ÷ 160,- 
0,75 l Přívlastková (dle nabídky)                   160  ÷ 210,- 
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Destiláty 0,04 l 
 
Tuzemák Božkov, kávový       19,- 
Zelená Božkov       19,- 
Vodka Finlandia       35,- 
Vodka Amundsen čirá        25,- 
(jablko, Gold, Kirsch, jahoda, brusinka, hruška)      
Tequila ( zlatá, stříbrná)       45,- 
Beefeater        40,- 
Absint 70%       50,- 
Borovička        25,- 
Slivovice Jelínek        35,- 
Metaxa  5*       45,-
Tullamore Dew        50,- 
Jim Beam       45,- 
Ballantines       45,- 
Hruška Jelínek     29,- 
 

 Čo pijú naši slovenští bratia 0,04 l  
 
Tatranský čaj 52%        46,- 
Tatranský vietor 52%        46,- 
Tatranská hruška 52%     46,-  
Zbojnický čaj 72%       46,- 
 

Likéry 0,04 l 
 
Malibu       30,- 
Vaječný likér        16,- 
Griotka        16,- 
 
Becherovka       30,- 
Becherovka Lemon       30,- 
Jägermeister       50,- 
Fernet Stock       26,- 
Fernet Stock Citrus        26,-  
Fernet Stock Z (zetko)    26,- 
 
         ( za 0,02 l účtujeme 50% z ceny 0,04 l ) 

Teplé nápoje 
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Grog (Tuzemák 0,04l )        22,- 
Svařené víno ( 0,2l  )       32,- 
Horká griotka (Griotka 0,04l )       18,- 
Čaj (černý, ovocný, zelený )       15,- 
 
 

Káva 
 
Turecká káva        15,- 
Presso      20,- 
Vídeňská káva       34,- 
Alžírská káva       40,- 
Latte macchiato       34,- 
Cappuccino        28,- 
Kapucínek                                                        4,- 
 
 

Studená káva 
 
Ledová káva        40,- 
(1 kopeček zmrzliny, šlehačka, strouhaná čokoláda)   
 
 

Doplňkový sortiment 
 
100 g Arašídy solené       20,- 
100 g Bohemia tyčinky       20,- 
100 g Bohemia chips (dle nabídky)       30,- 
 
 

Cigarety 
 
  dle výběru u baru   
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Speciální nabídka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milí přátelé dobrého jídla, 
 
 za všechny členy realizačního týmu 
 Vás zveme k prostřenému stolu 
 a společně Vám přejeme 
                    
                                               DOBROU CHUŤ 

 
 

pečené koleno bez 

kosti 


