Nápojový
a jídelní lístek

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Kofola 					
0,3 l
Sprite					0,2/0,3 l
Targa					
0,25 l
Tonic					0,2/0,3 l
Tonic ginger				0,2/0,3 l
Ledový čaj				
0,33 l
Rajec voda jemně perlivá/neperlivá
0,33 l
Royal Crown Cola			
0,25 l
Vinea 					
0,25 l
Vinea Frizzante			
0,25 l
Red bull				
0,25 l
Mléčný koktejl
(banán, jahoda, kakao)			
0,4 l
Voda v karafě (neperlivá)
1,00 l

30,26,-/35,33,26,-/35,26,-/35,30,25,33,26,26,55,45,30,-

Domácí limonáda
dle aktuální nabídky			

0,4 l

50,-

Džusy – rozlévané
Pomeranč				0,2/0,3 l
Jablko					0,2/0,3 l
Grapefruit				0,2/0,3 l
Jahoda					0,2/0,3 l
Multivitamín				0,2/0,3 l

25,-/30,25,-/30,25,-/30,25,-/30,25,-/30,-

PIVA LAHVOVÁ
Pilsner Urquell				
0,5 l		
35,Gambrinus Excelent 11°			
0,5 l		
30,Frisco 						0,33 l 		35,PIVO NEALKO
Birell (dle nabídky)				 0,5 l		33,VÍNO
Rozlévané – 0,2 l
Bílé – dle nabídky						38,Červené – dle nabídky					38,Lahvové – 0,75 l
dle aktuální nabídky
Dezertní vína – 0,1 l
Martiny Bianco						50,Martiny Dry							50,-

WHISKEY – 0,04 l
Jameson							55,Tullamore Dew						55,Jim Beam							55,Jim Beam Honey						65,Jack Danieľs 							55,Jack Danieľs Honey						65,DESTILÁTY – 0,04 l
Amareto							40,Becherovka							35,Medovina							30,Fernet Stock							35,Fernet Stock citrus						35,Jägermeister							50,Vaječný likér							30,Finlandia vodka						50,Absolut vodka							50,Che Guevara Rum						45,Božkov Republica Exclusive					50,Hennessy							90,Legendario Elixir de Cuba					60,Captain Morgan Spiced					55,Božkov Rum							35,Slivovice							45,Beefeater							50,Bombay Sapphire Gin						55,-

KÁVA – 7 g
Ristretto							35,Espresso							38,Espresso lungo						40,Espresso doppio (2 dávky kávy, 14 g)				55,Cappuccino							42,Caffè latte macchiato				 		47,Caffè latte s příchutí				
		
57,Flat white 							47,Alžírská káva					 		55,Irská káva					 		60,Vídeňská káva					 		45,Turecká káva					 		35,French press káva (900 ml, 42 g)				
210,Všechny výše uvedené kávy nabízíme také v bezkofeinové variantě.
Ledová káva					0,30 l		55,Ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou
0,30 l		
60,-

TEPLÉ NÁPOJE
Čaj (dle výběru)				0,40 l		30,Kakao						0,25 l		35,Svařené víno					0,25 l		45,Grog						0,25 l		45,Choc-o-lait					0,25 l		60,-

JÍDELNÍ LÍSTEK
STUDENÝ BUFET
Sendvič šunkový s vejcem			

(šunka, sýr, máslo, salát, vejce, dresing)

1 ks		

50,-

Sendvič sýrový				1 ks		40,(sýr, máslo, salát, vejce, dresing)

Sendvič s kuřecím masem celozrnný		

1 ks		

55,-

Sýrový talířek (vhodné k vínu)		

200 g		

80,-

(grilované kuřecí maso, salát, rajče, dresing)
(eidam, ementál, hermelín, niva, olivy)

Ostatní dle denní nabídky
MOUČNÍKY
Palačinky s tvarohem a domácí marmeládou		

2 ks

80,-

Palačinky s Nutellou a šlehačkou			

2 ks

80,-

(palačinka 2 ks, tvarohový krém, marmeláda, šlehačka)
(palačinka 2 ks, Nutella, šlehačka)

Ostatní moučníky dle denní nabídky

SEZNAM ALERGENŮ
publikovaný ve směrnici 2000/89 ES
od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich
hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. KORÝŠI a výrobky z nich
3. VEJCE a výrobky z nich
4. RYBY a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich
7. MLÉKO a výrobky z něj
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy,
pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie
a výrobky z nich
9. CELER a výrobky z něj
10. HOŘČICE a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA a výrobky z nich
12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
v koncentracích vyšších 100 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13. VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI a výrobky z nich

