JÍDELNÍ LÍSTEK

PRO DOBRÝ START
CIEKAWOSTKA:
Czy wiesz, ¿e Czesi s¹ œwiatowymi liderami w spo¿yciu piwa w przeliczeniu na mieszkañca?
W ostatnich latach statystyczny Czech spo¿y³ oko³o 200 litrów piwa w ci¹gu roku.
Czeskie piwo to synonim dobrego smaku.

DESKA DEGUSTACYJNA
ŒLIWOWIC Z ORYGINALN¥
CZESK¥ KOFOL¥

PIWNA WIE¯A 3L 69,Wybierz dowolne piwo z beczki
i ciesz siê nim z przyjació³mi!

Wszystkie œliwowice s¹ pochodzenia czeskiego.
Destylarnia to R.Jelinek.
Œliwowica Z³ota Koszerna 5yo 50%
Œliwowica Czysta 45%
Œliwowica Z³ota 45%
Œliwowica Czysta Budzik 3yo 45%
Œliwowica Z³ota Budzik 3yo 45%
Morawska Œliwka Czysta 38%
Morawska Œliwka Z³ota 38%
Œredni zestaw: 7x20ml + 300ml Kofoli 59,Du¿y zestaw: 7x40ml + 500ml Kofoli 89,-

DESKA DEGUSTACYJNA PIW 29,Holba Premium
Svìtlý Ležák 12°
200ml

Kozel Èerný
10° 200ml

Kozel Ležák
11° 200ml

Staropramen
Nefiltrovaný
10°200ml

Svijany
Rytir 12°
200ml

ÈEPOVANÉ PIVO
Nalewane na 3 takty, prosimy o cierpliwoœæ,
nalewanie jednego piwa trwa kilka minut.

TOÈENÉ PIVO
Nalewane z beczki w tradycyjny sposób.

Staropramen Nefiltrovaný 12°

Pilsner Urquell 11,8°

Piwo o przyjemnym chmielowym zapachu z lekkim
aromatem pszenicznym. W smaku wyczuwalna
lekka kwasowoœæ z wyraŸnym chmielem i s³odem
oraz pszenicznymi posmakami.

„Ojciec” wszystkich lagerów, w idealny sposób ³¹czy
chmielow¹ goryczkê i jêczmienn¹ s³odycz.

0,3L - 10/ 0,5L - 14/ 1L - 26

Holba Premium Svìtlý Ležák 12°
Piwo jasne o barwie bursztynowej. W smaku
delikatna gorycz przeplata siê z aromatem s³odu
i nutk¹ chmielowego akcentu.

0,3L - 10/ 0,5L - 12/ 1L - 23

Svijany Rytir 12°
Piwo jasne i niepasteryzowane z dodatkiem
ró¿norodnych s³odów oraz du¿¹ iloœci¹ chmielu,
nadaj¹cym wyraŸn¹ i d³ugotrwa³¹ gorycz.

0,3L - 10/ 0,5L - 14/ 1L - 26

Piwo goœcinne
Pytaj obs³ugê o aktualnie dostêpne piwo
na kranie.

0,3L - 10/ 0,5L - 15/ 1L - 27

Kozel Ležák 11°
Tradycyjny czeski lager charakteryzuj¹cy siê pe³ni¹
smaku, za któr¹ odpowiada po³¹czenie trzech
rodzajów s³odu z delikatn¹, chmielow¹ goryczk¹.

0,3L - 10/ 0,5L - 13/ 1L - 24

Kozel Èerný 10°
Tradycyjne czeskie piwo warzone przy u¿yciu
specjalnej mieszanki ciemnych s³odów, które nadaj¹
mu unikalny rubinowy kolor i delikatnie s³odki smak.

0,3L - 10/ 0,5L - 13/ 1L - 24

Litovel Èerný Citron
Ciemne piwo bêd¹ce po³¹czeniem palonego s³odu
i soku z cytryny. Dziêki temu bardzo orzeŸwiaj¹ce
i mo¿na piæ jak lemoniadê.

0,3L - 10/ 0,5L - 14/ 1L - 25

0,3L - 10/ 0,5L - 14/ 1L - 26

Pivo øezané

LAHVOVÉ PIVO
ALKOHOLOWE
Bernard Svìtlý Ležák 12°- 15
Holba Premium 12°- 12
Litovel Èerný - 13
Litovel Èerný Citron -13
Litovel Pšenièný Ležák 11° - 13
Litovel Medový Speciál 14° - 13
BEZALKOHOLOWE
Holba Nealko - 12
Litovel Èerný Citron Nealko - 12
Litovel Pomelo Nealko - 12
Pytaj obs³ugê o inne dostêpne piwa.

Powstaje w wyniku specjalnego sposobu nalewania
w proporcji pó³ na pó³ piwa jasnego z piwem
ciemnym.

0,5L - 15

CIEKAWOSTKA
Czy wiesz, ¿e nasze kufle le¿akuj¹ w wannie
wype³nionej lodowat¹ wod¹? Dziêki temu s¹
sch³odzone przed podaniem, poniewa¿
odpowiednie przygotowanie szk³a jest
w czeskim rytualne piwnym niezwykle
wa¿ne. :) Ch³odne kufle gwarantuj¹ lepszy
smak, bardziej intensywny aromat oraz
¿e piana szybko nie opadnie.

TRADYCYJNE CZESKIE DESTYLATY
RUDOLF JELÍNEK kontynuuje ponad 400-letni¹ tradycjê produkcji alkoholu wo³oskiego.
Pierwsza pisemna wzmianka o destylarni pochodzi z urbarium lenna vizovickiego z 1585
roku . Dziêki klimatowi region Vizovice jest szczególnie odpowiedni dla œliwek - dlatego
ich produkcja i póŸniejsza obróbka zawsze by³y wa¿n¹ czêœci¹ ¿ycia miejscowych rolników.

OWOCOWE DESTYLATY

LIKIERY

Morawska Gruszka 38%
40ml 10,-

Luhacovicka Bylinna 38%
40ml 12,-

Morawska Œliwka Czysta 38%
40ml 10,-

Elixir Œliwowica Z Miodem 27%
40ml 13,-

Morawska Œliwka Z³ota 38%
40ml 11,-

Elixir z Kwiatu Bzu 14,7%
40ml 12,-

Œliwowica Czysta 45%
40ml 11,- / 500ml 119,-

Œliwka Premium 38%
40ml 13,- / 700ml 169,-

Œliwowica Z³ota 45%
40ml 12,- / 500ml 129,-

Gruszka Premium 38%
40ml 13,- / 700ml 169,-

Œliwowica Czysta Budzik 3yo 45%
40ml 12,-

INNE DESTYLATY

Œliwowica Z³ota Budzik 3yo 45%
40ml 12,-

Szwejk Tuzemski 40%
40ml 12,- / 500ml 90,-

Œliwowica Koszerna Z³ota 5yo 50%
40ml 16,- / 700ml 199,-

Slovácká Borovièka 45%
40ml 12,-

Gruszkówka Williams Koszerna 42%
40ml 19,Œliwowica Srebrna Koszerna 50%
40ml 19,Œliwowica Z³ota Koszerna 10yo 50%
40ml 19,-

ABSYNT
Absynt Premium 70%
40ml 12,-

KOKTAJLE
Bzowa Dama
Elixir z Kwiatu Bzu, Prosecco, syrop
z kwiatu bzu, limonka, lód
300ml 26,Aperol Spritz
Prosecco, Aperol, pomarañcza,
woda gazowana, lód
300ml 27,Beton
Jelinek Luhacovicka Bylinna 38%, tonic,
cytryna, lód
200ml 22,Czeszka
Jelinek Luhacovicka Bylinna 38%, sok
pomarañczowy, syrop grenadine, lód
200ml 22,Rumcajs
Jelinek Szwejk Tuzemski, kofola,
pomarañcza, lód
200ml 22,Wzburzony Krecik
Kraken Rum, piwo imbirowe, limonka, lód
200ml 27,Radler alkoholowy
piwo, owoce, syrop, lód
400ml 20,Radler bezalkoholowy
Kofola, owoce, syrop, lód
400ml 19,-

NOWOŒÆ

ZUPY

Kulajda 23,Klasyczny czeski ¿urek z jajkiem,
ziemniakami, grzybami leœnymi
i kie³bas¹ wo³ow¹. (400ml)

Èesneková polévka 21,Aromatyczna zupa czosnkowa
z ziemniakami, serem, chrupi¹cymi
grzankami, wêdzonym boczkiem
oraz surowym ¿ó³tkiem jaja. (400ml)
Pssst! Zamieszaj energicznie zupê tu¿ po
podaniu tak, aby œci¹æ ¿ó³tko jaja.
CIEKAWOSTKA
Czy wiesz, ¿e podobno zupa czosnkowa
dzia³a jak afrodyzjak? Czeszki robi¹ to
danie, aby usidliæ w swych ramionach
swoje sympatie!

Kuøecí polévka 17,Domowy rosó³ z kluskami lanymi,
kulkami wieprzowymi, marchewk¹
i natk¹ pietruszki. (400ml)

PRZEK¥SKI

Cibulové kroužky 19,Z³ociste kr¹¿ki cebulowe w chrupi¹cym
cieœcie piwnym naszej roboty, podawane
z sosem czosnkowym. (160g/50g)

Pivní pochoutka s hoøèicí 35,Dwa rodzaje kie³basek podawanych
ze sma¿on¹ cebulk¹, bekonem,
ogórkiem kiszonym, trzema z³ocistymi
kr¹¿kami cebulowymi, pieczywem
oraz musztard¹ czesk¹.
(370g/70g/50g)

Chléb se sádlem 25,Micha smalcu z pieczywem podawana
z ogórkiem kiszonym i czerwon¹ cebul¹.
(240g/160g/175g)

Smažený mini sýr
Œrednie 8szt. (145g /50g) 24,Du¿e 12szt. (215g/50g) 33,Cztery rodzaje sma¿onych serków:
ementaler, camembert, mozzarella,
ser chilli, podawane z ¿urawin¹.

Hermelín 23,Ser pleœniowy typu camembert
marynowany w cebuli, i zio³ach,
podawany z pieczywem.
(150g/110g)
WEGETARIAÑSKIE

SMAKI CZECH
Smažený sýr s hranolkami
a tatarskou omáèkou 33,Sma¿ony ser na styl czeski, podawany
z frytkami i sosem tatarskim.
(140g/150g/50g)
do zestawu polecamy dodatkowo:
- surówkê z bia³ej kapusty (100g) + 7,- szynkê do sera (15g) + 3,-

Hospodský guláš 35,Aromatyczny czeski gulasz wieprzowy
z kultowymi knedlikami chlebowymi.
(300g/150g)
do zestawu polecamy dodatkowo:
- ogórki kiszone (200g) + 7,-

Bramborak 35,Filet z piersi z kurczaka w chrupi¹cym
cieœcie ziemniaczanym podawany
z surówk¹ z bia³ej kapusty oraz kwaœn¹
œmietan¹. (450g/100g/50g)

Velká žebra 59,Du¿a porcja marynowanych ¿eberek
wieprzowych podawanych z chrupi¹cymi
cz¹stkami ziemniaczanymi, mixem sa³at
i sosem BBQ. (550g/300g/100g/50g)
WEGETARIAÑSKIE

DANIA G£ÓWNE
Rumcajsowe kulki 35,Panierowane kulki drobiowe nadziewane
mozzarell¹, podawane z surówk¹ z bia³ej
kapusty, frytkami i ketchupem.
(210g/100g/150g/50g)

Vepøová kotleta 31,Klasyczny kotlet wieprzowy w z³ocistej
panierce podawany z zestawem surówek.
(350g/200g)
do zestawu polecamy dodatkowo:
- frytki (150g) + 8,- chrupi¹ce cz¹stki ziemniaczane (300g) + 9,-

Treska v pivním tìstíèku 35,Filet z dorsza w chrupi¹cym cieœcie piwnym
naszej roboty, podawany z zestawem
surówek i frytkami.(300g/200g/150g)

Peèené køídla 39,Pieczone skrzyde³ka po czesku serwowane
z ro¿na, z chrupi¹cymi cz¹stkami
ziemniaczanymi, grillowan¹ cukini¹
i sosem czosnkowym. (400g/300g/50g)
do zestawu polecamy dodatkowo:
- mix sa³at (100g) + 9 ,-

Uzené koleno
Œrednia (ok. 400-450g/110g/50g/50g) 41,Du¿a (ok. 500-550g/110g/50g/50g) 47,Peklowana i wêdzona golonka przednia
przyrz¹dzana wg naszej receptury
podawana z pieczywem, musztard¹ i chrzanem.
do zestawu polecamy dodatkowo:
- ogórki kiszone (200g) + 7,- duszona bia³a kapusta (200g) + 8,-

LEPIONE PRZEZ NAS

Plnìné knedlíky uzeným masem 31,Klasyczne knedle ziemniaczane z farszem
miêsnym polane sosem z palonej cebuli.
(400g/100g)

Bryndzové pirohy 35,Pierogi z oryginalnym serem bryndza
podawane z cebul¹, kwaœn¹ œmietan¹
i duszon¹ bia³¹ kapust¹.(370g/150g/50g)
CIEKAWOSTKA
Czy wiesz, ¿e bryndza to ser wytwarzany
z mleka owiec?

SA£ATKI
Salát s hruškou a krutonem
s bryndzou 33,Grillowana gruszka, grzanki z knedli
chlebowych z oryginalnym serem
bryndza, karmelizowane orzechy w³oskie,
¿urawina, pomidorki, mix sa³at z sosem
pomarañczowo- cytrynowym. (430g)

Salát s kuøecím masem 36,Grillowany filet z kurczaka, grillowana
cukinia, tarty ser ¿ó³ty, pomidorki,
czerwona cebula, pra¿one pestki
s³onecznika oraz dyni, mix sa³at
z vinaigrettem. (380g)

WEGETARIAÑSKIE

DESERY
Jableèný koláè 19,Szarlotka na gor¹co z ga³k¹ lodów
waniliowych z sosem waniliowym.
(250g)

Pivní pusinka 21,Krucha beza piwna z delikatnym
kremem z twarogu, wanilii i soku
z cytryny, podana na sosie malinowym.
(200g)

NAPOJE ZIMNE

NAPOJE CIEP£E

Domowa lemoniada

Herbata Pickwick 0,2l - 10

0,2l - 8 / 1l - 19
zapytaj obs³ugê o dostêpne smaki

Czarna, Earl Grey, Zielona, Owoce Leœne,
Miêtowa
Herbata Richmont 0,4l - 15
Ceylon Gold, Earl Grey, Zielona, Zielona
Jaœminowa, Miêta Pieprzowa, Mango,
Brzoskwinia - Cytryna, Owoce Leœne
Espresso 7,Podwójne Espresso 9,Kawa czarna 10,Kawa bia³a 12,Cappuccino 12,Kawa Latte 13,-

Œwie¿o wyciskany sok
0,25l - 15
pomarañczowy, grejpfrutowy, mieszany
Pepsi / Pepsi Max 0,2l - 8

Mirinda Orange/ 7up/
Schweppes Tonic 0,2l - 8
Lipton 0,2l - 8
lemon, green tea, peach
Soki Toma 0,2l - 7 / 1l - 17
pomarañcza, jab³ko, czarna porzeczka
Rockstar 0,25l - 8

Woda Krystaliczne •ród³o
0,3l - 8 / 1l - 13
gazowana, niegazowana

Kofola
0,3l - 9 / 0,5l - 13 / 1l - 22
oryginalna czeska kofola

CIEKAWOSTKA
Czy wiesz, ¿e Kofola to czeski odpowiednik
coli? Jest to napój z zió³ i soków owocowych,
gdzie g³ównym sk³adnikiem jest lukrecja
nadaj¹ca orzeŸwiaj¹cy smak
i charakterystyczny aromat.

czeskaolsztyn.pl
czeskaolsztyn
czeskaolsztyn
Zapytania o rezerwacje
prosimy kierowaæ na maila
rezerwacje@czeskaolsztyn.pl

Zamów z dowozem
519 805 762

Wifi:
„Ceska_Republika”
Has³o: czeska14
Wykaz alergenów znajduje siê u obs³ugi.

Podajemy jeden wspólny niepodzielny rachunek.

