
Naše menu
Polévky
Dle denní nabídky                                                                                                    29,-

Česnečka s krutony (1,3,9)*                                                                                   49,-
Hovězí vývar s nudlemi(1,3,9)*                                                                            49,-

Hlavní chody

Špecle s kuřecím/vepřovým masem a třemi druhy sýrů                           179,- 
(čedar,gouda, niva, smetana) (1,3,7)*4464

Špecle s kuřecím/vepřovým masem a špenátem        179,-
(smetana, špenát, česnek) (1,3,7)*4463

Špagety Carbonara (1,3,7)*2130                                                                                 159,-  

Vepřový steak 250g  2282       169,-
s fazolovými lusky a anglickou slaninou

Vepřová panenka s pepřovou/brusinkovou omáčkou        169,-
150g (7)* 2347

Vepřový / kuřecí / vegii řízek  150g/100g (1,3,6,7)* 2153                                  149,-   

Burger Hovězí s hranolkami (1,3,7,10,11)* 4052                                                  219,-  

Burger s kuřecím steakem  (1,3,7,10,11)* 4451                                                     189,-  

Smažený sýr (gouda) 150g (1,3)* 2345         139,-
                                      
Zeleninový salát s grilovaným Halloumi/ hermelínem                 249,-/189,- 
a opečeným toastem (1,3,7)* 2265A/B

 
Salát Caesar s kuřecím masem a krutony                                                 209,-  
(1,3,7,10)* 2115
        



     

Chuťovky

Pikantní směs s topinkou (1,3,7)*                                                                             95,-  
(vepřové maso, zelenina, rajský protlak)

Utopenci (160g), feferonky, chléb (1,7)*                                                                     85,-  

Dezerty 

Palačinky se zmrzlinou a ovocem (1,3,7)*2134B                                                         109,-

Zmrzlina s horkým ovocem (1643)         (7)*                                                                 99,-
(vanilková zmrzlina s přelivem z horkého lesního ovoce))

Zákusky dle denní nabídky (1,3,4,7)                                                                                    
(alergeny na vyžádání u obsluhy)



Nápojový lístek
Nealkoholické nápoje

Rajec 0,33l - neperlivý, jemně perlivý, perlivý                        29,-
Chito 0,25l – tonic 35,-
Royal Crown Cola 0,25l                                       39,-
Tiger Energy 0,5l plech                                  49,-
Džbánek vody s citrónem 1,0l                      19,-
Džus Rauch 0,2l 39,-

Nealkoholické nápoje - čepované

Vinea bílá čepovaná (0,30l)                                    21,-
Kofola čepovaná (0,30l) 21,-

Alkoholické nápoje – pivo

Plzeňský Prazdroj čepovaný (0,5l) 48,-

Plzeňský Prazdroj čepovaný (0,3l) 32,-

Radegast 10° čepovaný (0,5l) 32,-

Radegast 10° čepovaný (0,3l) 22,-

Radegast Ryze hořká 12, světlý ležák (0,5l) plech 35,-

Nealkoholické nápoje – pivo a nápoje z piva

Birell (0,5l)  láhev dle nabídky 35,-

Birell Pomelo grep čepovaný (0,5l) 37,-

Birell Pomelo grep čepovaný (0,3l)  28,-

Birell (0,5l) ochucený (plech) 35,-

Piva obsahují tyto alergeny (1)
 Alkoholické nápoje – aperitivy

Cinzano Bianco (0,1l) 59,-

Martini (0,1l) - extra dry, bianco 59,-

Alkoholické nápoje – šumivá vína



Bohemia sekt demi (0,75l) 290,-

Bohemia sekt brut (0,75l) 290,-

Bohemia sekt nealkoholický (0,75l)                       290,-

Prosecco (0,75l)                                                                                                              220,-        

Vína obsahují tyto alergeny: 12

Alkoholické nápoje - likéry

Jägermaister (0,04l) 55,-

Baileys (0,04l) 55,-

Fernet stock (0,04l) 45,-

Becherovka (0,04l) 45,-

Alkoholické nápoje - Whiskey

Chivas Regal (0,04l) 60,-

Jameson (0,04l) 55,-

Johny Walker Red Label / Black (0,04l) 55,-

Jim Beam (0,04l)                                                    55,-

Jack Daniels / Honey / Fire (0,04l)                                                                                55,-       
Tullamore Dew (0,04l) 55,-

Ballantine´s (0,04l) 55,-

Alkoholické nápoje - destiláty

Vodka

Absolut vodka (0,04l) 45,-

Finlandia vodka (0,04l) 45,-

Rum

Božkov Original (0,04l) 35,-



Božkov Republica (0,04l) 45,-

Havana Club rum (0,04l) 45,-

Diplomatico Mantuano (0,04l) 65,- 
Ron Zacapa (0,04l) 129,- 

Alkoholické nápoje – destiláty

Gin

Beefeater gin (0,04l) 45,-

Beefeter orange, pink (0,04l)                                                                                         45,-

Ostatní lihoviny

Slivovice Jelínek (0,04l) 45,-

Hruškovice Jelínek (0,04l) 45,-

Metaxa ***** (0,04l) 50,-

Tequilla Olmeca Gold / Silver (0,04l) 60,-

Moravská švestka/hruška  (0,04l)                                                                                 35,-

Zelená (0,04l) 29,-



Káva

Brazil UO – LAURA coffee

100% Arabica

Směs variet: Mondo Novo / Bourbon/ Catuai/ Acai

Oblast: Minas Gerais

Chuťový profil: aroma lískový oříšek, svěží tělo a příjemná sladká dochuť

Ristretto (15ml) 45,-

Espresso (30ml) ; Espresso lungo (50 – 70ml) 45,-

Turecká káva (180 – 200ml)                                                                                            45,-

Cappuccino (150 – 180ml)                                     (7)* 55,-

Vídeňská káva (200 – 250ml)                               (7)* 59,-

Latte macchiato (200 – 250ml)                           (7)* 59,-
Frappé (200 – 250ml)                                             (7)* 59,-

Teplé nápoje

Čaj LEROS                                                                                                                             39,-

Čerstvý zázvorový čaj 49,-

Hot Rauch 39,-

Svařené víno (červené/bílé)                                   (12)*                           49,-

Horká čokoláda                                                          (12)* 69,-

Bombardino se šlehačkou (1dcl)                           (3,7)*                                             99,-

Pochutiny

Slané tyčinky                                                               (1, 3, 7)*  25,-
Arašídy                                                                          (5, 8, 11)* 30,-

Chipsy                                                                            (10)*      30,-

Mandle                                                                          (1, 5, 7, 8, 11)* 45,-

Domácí brambůrky s dipem                                    (1, 3, 10)* 75,- 



Vína tuzemská z Vinařství Dvůr pod Starýma Horama

rodinné vinařství z podhradí Buchlova, které bylo založeno  v roce 1852
Tradice a rodinný přístup majitelů jsou základem obdržení řady světových i národních ocenění 
těchto skvělých vín, které ochutnáte exklusivně pouze u nás

Rozlévaná vína  - dle nabídky

Víno bílé – dle nabídky (0,1l)                                                                                            22,-

Víno červené – dle nabídky (0,1l)                                                                                   22,-

Láhvová bílá vína – suchá 

Rulandské šedé 2021 pozdní sběr (0,75l) 289,-

Tramín červený 2021 moravské zemské víno (0,75l) 289,-

Pálava 2020 moravské zemské víno (0,75l) 349,-

Láhvová vína - polosuchá

Muškanté 2020  šumivé víno /typ frizzante/ (0,75l) 269,--

Láhvová vína - polosladká

Muscaris 2021  moravské zemské víno (0,75l) 269,-

Solaris 2020 moravské zemské víno (0,75l)                                         279,-

Láhvová vína - sladká

Hibernal 2021  moravské zemské víno (0,75l) 289,-

Láhvová červená vína - suchá

Dornfelder 2020  moravské zemské víno (0,75l) 249,-

Neronet Barrique 2020 moravské zemské víno (0,75l) 329,-

Láhvové růžové víno – polosuché

Zweigeltrebe moravské zemské víno (0,75l) 249,-

*aktuální nabídka a označení vín se může lišit podle dodávky od vinaře



Muscaris 
Odrůda vznikla křížením odrůd Solaris a Muškát žlutý. Raně vyzrávající hrozny zaručují vyšší cukernatost pro 
výrobu vín s vyšším zbytkovým cukrem. Díky rodičovským odrůdám má víno výraznou muškátovou charakteristiku,
které dominuje limetkový nádech.
Solaris 
Jedna z nejraněji pěstovaných odrůd u nás. Odolná interspecifická PIWI odrůda pěstovaná v naší viniční trati „Staré
hory“ dala v tomto ročníku svoji první panenskou sklizeň. Intenzivní muškátovo-tropický charakter dává dobrou 
předzvěst pro pěstování aromatických odrůd na těchto svazích.

Muškanté 
První perlivé víno Dvůr pod Starýma Horama. Lehký, lahodný a osvěžující Muškát moravský nasycen oxidem 
uhličitým pro jemné, ale přesto intenzivní perlení. To dodává vínu letní svěžest a dělá z něj víno pro speciální 
příležitosti, nebo jen tak na zahrádku.

Tramín červený 
Víno se sytě zlatavou barvou a slámovými odlesky. Dominantní aroma čajové růže je doplňováno zázvorovými 
tóny. V chuti je patrná meruňka s výraznou pomerančovou. Víno získalo bronzovou medaili na soutěži Finger Lakes
IWC v New Yorku. 

Dornfelder  
Víno fermentované na rmutu, které po dokončení kvašení a následném vylisování leželo 14 měsíců ve starém, 
opotřebeném francouzském barikovém sudu. Následná jablečno-mléčná fermentace zajistila harmonickou chuť 
kyselin s odrůdovým nádechem přezrálých višní v hořké čokoládě. Sekundární tóny sudu dodávají lehkou vanilku a 
dubovou tříslovinou.

Neronet  barrique
Klasicky připravované červené víno s fermentací na rmutu a krátkou post-fermentační macerací. Následně školené 
v novém, lehce vypáleném sudu ze slavonského dubu. Temně inkoustová barva doprovází hutnější chuť vína, 
doprovázenou chutí tmavého a lesního ovoce zakončené bohatou tříslovinou. Sekundární tóny vypáleného dubu 
dodávají tóny vanilky a dřeva.

Rulandské Bílé Sur-lie 
Víno fermentované a následně na kvasničných kalech školené v akátovém sudu, který vínu dodal lehký medový 
nádech. Díky 12ti měsíčnímu zrání na kalech metodou sur-lie má víno bohatou krémovou a robustní chuť 
doplněnou tóny citrusového a zahradního ovoce.

Pálava
Panenská sklizeň z naší vedlejší viniční trati – Vinašovi. Díky nízkému výnosu dosáhla cukernatost moštu 27°ČNM, 
ale i přesto si víno zachovává suchý nádech. Díky těžším jílovitým půdám trati Vinašovi má víno vyšší kyselost. 
Spolu s vyšším alkoholem má víno obrovskou plnost a skvělý předpoklad k archivaci. 

Cuvée rosé 

Směs hroznů dvou starobylých odrůd (Svatovavřinecké x Frankovka) byla macerována 12 hodin na rmutu pro 
extrakci barviv. Výsledkem je lákavá tmavě růžová barva s fialovými odlesky. Reduktivní výroba zvýraznila ve víně 
tóny jogurtové tóny spolu s jahodami, které umocňuje zbytkový cukr. Svěžest kyselin dělá víno stvořené pro letní 
popíjení. 
Hibernal

Aromaticky velice intenzivní víno připomínající tóny Sauvignonu. Hrozny Hibernalu vypěstované ve viniční trati 
Staré hory pocházejí z první panenské sklizně, která dává dobrou předzvěst kvalit vín z této trati. Lahodný 
zbytkový cukr podporuje dominantní rybízové tóny doplněné o rozmanitou škálu ovocí.



Vína zahraniční španělská

Bílá vína

Emiliano Blanco 2018 suché bílé víno (0,75l) 229,-

Emiliano Barrica 2018 suché bílé víno (0,75l) 329,-

Červená vína

Gusto Tempranillo červené suché (0,75l) 169,-

Torissimo Merlot červené suché (0,75l) 169,-

Vinoletto Syrah červené suché (0,75l) 169,-

Marquez de Verdellano Tempranillo červené suché (0,75l) 169,-

Vína obsahují tyto alergeny ( 12)*


	Cuvée rosé

