
 
 

 
Víno  (*A12) 

 

Z důvodu širokého a průběžně se měnícího počtu i sortimentu nabízených 

vín (přes 1000 druhů) nemá naše vinárna tištěný vinný lístek a vína si 

zákazník vybírá osobně přímo ve vinotéce. 

Ceny vín podávaných a servírovaných ve vinárně si dovolujeme účtovat o 

20% vyšší než v běžném obchodním prodeji ve vinotéce / e-shopu. 

 

 
Rozlévaná vybraná vína  (*A12) 

 

Každý den rozléváme cca 15 druhů vybraných lahvových vín.  

Přehled najdete na zvláštním degustačním lístku nebo přímo v chladicím 

boxu.  

 
 

Alkoholické nápoje 
 

Pivo PILSNER URQUELL, světlý ležák, lahev 0,5 l  29,-Kč (5,80Kč/dcl)  (*A1) 
Piva speciální belgická (viz zvláštní MENU a chladící box)     od 69,-Kč (*A1) 
Jägermaister 4cl         49,-Kč (122,-Kč/dcl) 

Irisch Whiskey Tulamore Dew 4cl       49,-Kč (122,-Kč/dcl) 

Becherovka  4cl          39,-Kč (97,50Kč/dcl) 

 
 
 
 

(*) viz seznam alergenů na konci menu 
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Nealkoholické nápoje 
 

Točená voda          zdarma 

Točená voda s citonem 0,5 l       10,-Kč (2,-Kč/dcl) 

Minerální voda MATTONI 1,5 l PET       25,-Kč (1,70Kč/dcl) 

Coca-Cola 0,5 l          39,-Kč (7,80Kč/dcl) 

100%  hroznový mošt (Traubensaft-bílý,červený)  l dcl      10,-Kč  (*A12) 

 

 

Teplé nápoje 
 
Espresso           29,-Kč 

Espresso macchiato         39,-Kč  (*A7) 

Cappuccino          39,-Kč  (*A7) 

Irská káva           89,-Kč  (*A7) 

 

 

 

BOMBARDINO  

horká italská „alpská“ specialita   89,-Kč  (*A3,7) 

(vaječný likér, irish whiskey, šlehačka) 

 

BOMBARDINO CAFFÉ    99,-Kč  (*A3,7) 

(bombardino + espresso) 

 

Čaj dle výběru (med+citron)     29,-Kč 

Čaj zázvorový (zázvor+hřebíček+skořice)  39,-Kč 

 

 

 
 

(*) viz seznam alergenů na konci menu 
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Trošku větší pochutiny k vínu 
 
 
 

Škvarková pomazánka „Paní domu“ 100gr   25,-Kč  (*A10) 
 

Krajíc chleba       8,-Kč  (*A1) 
 
Škvarkový  dvojkrajíc      40,-Kč  (*A1,10) 
(2 krajíce chleba namazané škvarkovou pomazánkou „Paní domu“)  

   

 

 

Sýrová mísa  STANDARD     60,-Kč/100gr   (*A7) 
(několik druhů sýrů + olivy) 

  

Sýrová mísa  LUX       90,-Kč/100gr  (*A7) 
(několik druhů špičkových sýrů + olivy - např. 

MONTECAMPO / typ  PECORINO / zrající min. 6 měsíců, 

KIETASIS / typ PARMEZÁN / zrající min 18 měsíců ) 

 

 

Francouzská paštička s chlebem   119,-Kč   (*A1,3,7) 
( Terrina 180gr dle výběru + 3 krajíce chleba ) 
SORTIMENT: kachní bez vepřového, kachní s hříbkem, kachní s armagnakem, 

kachní s červenou paprikou a olivami, kančí, jelení, jelení s brusinkami, králičí, 

králičí s paprikou, bažantí, bažantí s armagnacem, farmářská s hříbkem 

    

Francouzská paštička s chlebem   129,-Kč   (*A1,3,7) 
( Kachní terrina s lanýžovou šťávou 180gr + 3 krajíce chleba ) 

 

Francouzské RILLETES s chlebem    149,-Kč   (*A1) 
( Masová rilleta 180gr + 3 krajíce chleba) 
SORTIMENT: kachní, husí 

 

 

(*) viz seznam alergenů na konci menu 
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Drobné pochutiny k vínu 

 
 

 

Brambůrky 100gr       25,-Kč 

Bohemia tyčinky sýrové 85gr     29,-Kč (34,10Kč/dkg)  (*A1,7,8,11) 

Bohemia tyčinky paprikové 85gr     29,-Kč (34,10Kč/dkg)  (*A1,7,8,11) 

Bohemia tyčinky natur 85gr     29,-Kč (34,10Kč/dkg)  (*A1,7,8,11) 

Bohemia MAXI MIX 110gr     39,-Kč (35,50Kč/dkg)  (*A1,7,8,11) 

 

Arašídy pražené, solené 100gr     29,-Kč (*A5)  

Mandle pražené, solené 60gr     35,-Kč (58,30Kč/dkg)  (*A8) 

 

Olivy řecké zelené bez pecky 170gr    75,-Kč (44,10Kč/dkg)   

Olivy řecké zelené s mandlí 190gr    89,-Kč (46,80Kč/dkg)  (*A8) 

Olivy řecké zelené s papričkou 190gr    85,-Kč (44,70Kč/dkg)   

Olivy řecké KALAMATA bez pecky 170gr   75,-Kč (44,10Kč/dkg)   

Olivy řecké marinované bez pecky 150gr   59,-Kč (39,30Kč/dkg) 

 

KEDAP sušená rajčata v oleji 150gr    99,-Kč (66,-Kč/dkg) 

Feferonky řecké jemné pálivé 200gr    39,-Kč (19,50Kč/dkg) 

 

Okurky „Znojmia“ sladkokyselé 100gr   19,-Kč (*A10) 

Okurky BOUDA „domácí znojemské“ 310gr  69,-Kč (22,30Kč/dkg) (*A10) 

 

Kozí rohy BOUDA „domácí znojemské“ 200gr  69,-Kč (34,50Kč/dkg) (*A10) 

  

 

 

 

 

 

(*) viz seznam alergenů na konci menu 
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