
 
NÁPOJOVÝ   LÍSTEK 
BEVERAGE  LIST 

APERITIVY/APERITIVES 
 
 0,1 l  Cinzano Bianco      70,-Kč 
obsahuje alergen 12 
 0,1 l  Martini Bianco, Dry     70,-Kč 
obsahuje alergen 12 
 

NEALKOHOLICKÉ  NÁPOJE/NON-ALCOHOLIC DRINKS 
 
0,33 l  Mattoni  přírodní      25,-Kč 
  Mattoni  mineral water 
0,3   l  Bonaqua       25,-Kč 
0,2   l   Cappy         30,-Kč 
0,25 l  Nestea ledový čaj/ ice tea    30,-Kč 
0,25 l  Pepsi, Pepsi light      30,-Kč 
0,33 l  Fanta pomeranč      30,-Kč 
0,33 l  Sprite        30,-Kč 
0,33 l  Kinley tonic       30,-Kč 
0,25 l  Red Bull       60,-Kč 
0,1   l  Avar Cola         5,-Kč 

 
TEPLÉ   NÁPOJE/HOT  BEVERAGES 

 
8,5 g  Espresso, kapucín, cukr, oplatek   42,-Kč 
obsahuje alergen 6,7 
8,5 g  Café créme, kapucín, cukr, oplatek   42,-Kč 
obsahuje alergen 6,7 
8,5 g  Latte Macchiato, cukr, oplatek    49,-Kč 
obsahuje alergen 6,7 
8,5 g  Cappuccino, cukr, oplatek    48,-Kč 
obsahuje alergen 6,7 
22  g  Horká čokoláda Eilles     39,-Kč 
obsahuje alergen 7 
8,5 g    Vídeňská káva, oplatek, cukr    49,-Kč 
obsahuje alergen 6,7 
                  Vienna Coffee/whipped cream 
8,5 g  Alžírská káva, oplatek, cukr    55,-Kč 
obsahuje alergen 3,6,7 
                   Algerian Coffee/egg liqueur, whipped cream 
 1ks  Čaj Eilles, cukr / Tea     25,-Kč 
 1ks  Kapucín/ Milk           3,-Kč 

obsahuje alergen 7 
 1ks  Řez citrónu/ Slice of lemon      3,-Kč 
   Svaření vína          7,-Kč 
   Grog / 4 cl rum /      40,-Kč 
  Med /Honey           5,-Kč 

 
PIVO/BEER  
všechny výrobky obsahují alergen 1 
 
0,5 l  Pilsner Urquell 12º      42,-Kč 
0,3 l  Pilsner Urquell 12º     33,-Kč 
0,5 l  Avar 12 º       33,-Kč 
0,3 l  Avar 12 º       26,-Kč 
0,5 l   Avar 12 º láhvové/bottle     33,-Kč 

0,5 l  Birell nealkoholické pivo    35,-Kč  
                Birell non-alcoholic beer 

 



 
 

VÍNA/WINE 
všechny výrobky obsahují alegen 12 
 
  0.1 l Chardonnay suché Lechovice     20,-Kč 

  0,1 l Modrý Portugal suché Lechovice    20,-Kč 
0,75 l Bohemia Sekt / Sparkling wine                  250,-Kč 
   

LIHOVINY, DESTILÁTY/SPIRITS 
 
4 cl  Fernet       40,-Kč 
4 cl  Fernet Citrus      40,-Kč 
4 cl  Myslivec       40,-Kč 
4 cl  Pepermint       40,-Kč 
4 cl  Rum        40,-Kč 
4 cl  Finlandia vodka      50,-Kč 
4 cl  Slivovice 5 let      50,-Kč 
4 cl  Slivovice Gold      65,-Kč 
4 cl  Borovička       40,-Kč 
4 cl  Beefeater gin      50,-Kč 
4 cl  Gin Jelínek       40,-Kč 
4 cl  Gin Silver Top      40,-Kč 
4 cl  Metaxa*****       60,-Kč 
4 cl  Tequila Sierra Silver, Gold    60,-Kč 

 

LIKÉRY/LIQUEURS 
 
4 cl  Baileys       60,-Kč 
obsahuje alergen 7 
4 cl  Carolans       60,-Kč 
obsahuje alergen 7 
4 cl  Griotte       20,-Kč 
4 cl  Jägermeister      60,-Kč 
4 cl  Vaječný likér      40,-Kč 
obsahuje alergen 3,7 
4 cl   Becherovka       40,-Kč 
4 cl   Becherovka lemond     40,-Kč 
 

WHISKY, BOURBON 
 
4 cl  Ballantines       60,-Kč 
4 cl  Grant´s       60,-Kč 
4 cl  Johnie Walker      60,-Kč 
4 cl  Canadian Special      60,-Kč 
4 cl  Tullamore Dew      60,-Kč 
4 cl  Four Roses       80,-Kč 
4 cl  Jim Beam       80,-Kč 
4 cl  Jameson       60,-Kč 

 
 
CUKROVINKY/ SWEETS 

 
1 bal  Brambůrky Bohemia Chips    35,-Kč 
  Pomfrits Bohemia Chips  
1 bal  Tyčinky sýrové      25,-Kč 
obsahuje alergen 1, 7 
  Cheese sticks 
1 bal  Arašídy/Peanuts      25,-Kč 
obsahuje alergen 8  
1 bal  Žvýkačky - balíček     20,-Kč 

Chewing gum 



 
 
Vinné sklepy Lechovice 
Jakostní vína bílá                  180,-Kč 

 

Chardonnay  
obsahuje alergen 12 
doporučujeme k bílým polévkám a omáčkám 

Muškát moravský  
obsahuje alergen 12 
doporučujeme podávat k dezertům 

Rulandské šedé  
obsahuje alergen 12 

doporučujeme podávat k hutnějším úpravám drůbeže a k dezertům 
Sauvignon  
Obsahuje alergen 12 

doporučujeme podávat k sýrům typu Čedar, řízkům a drůbeži 
Tramín červený  

Obsahuje alergen 12 
doporučujeme podávat k sýrům s modrou plísní, husím či kachním játrům, 
ke sladkým jídlům 

 

Přívlastková vína bílá      292,-Kč 

 
Chardonnay pozdní sběr  

obsahuje alergen 12 
doporučujeme ke karamelovým a vanikovým dezertům, k sýrům s modrou 

plísní  
Rulandské šedé pozdní sběr  
obsahuje alergen 12 

doporučujeme k rajčatovému salátu, ke kynutým a vanikovým dezertům 
Tramín červený pozdní sběr  
obsahuje alergen 12 

doporučujeme podávat k sýrům s modrou plísní, husím či kachním játrům, 
ke sladkým jídlům 

Pálava výběr z hroznů   
obsahuje alergen 12       348,-Kč 
doporučujeme podávat ke kořeněným jídlům, paštikám a tučným sýrům

      

Jakostní vína červená      180,-Kč 

 
Cabernet Sauvignon  

obsahuje alergen 12 
doporučujeme podávat k silné kořeněným jídlům a biftekům 

Modrý Portugal  
obsahuje alergen 12 
doporučujeme podávat k tmavému masu a biftekům 

Rulandské modré  
obsahuje alergen 12 

doporučujeme podávat k tmavému masu a polévkám 
 

 
 
 
 
 



 
 
Přívlastková vína červená     245,-Kč 

 
Frankovka pozdní sběr  

obsahuje alergen 12 
doporučujeme ke zveřině, tmavým masům, ušlechtilým sýrům a těstovinám  
Modrý Portugal pozdní sběr  

obsahuje alergen 12 
doporučujeme podávat k pečeným masům 

Rulandské modré pozdní sběr  
obsahuje alergen 12 
doporučujeme k pečeným masům, zvěřině a pernaté zvěři 
 
Seznam alergenů 
publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 
1169/2011 EU 

 
Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů:  

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO 
NESNÁŠENLIVOST  
1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, 
kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě:  
a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy;  
b) maltodextrinů na bázi pšenice;  
c) glukózových sirupů na bázi ječmene;  
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu 
zemědělského původu  
2. Korýši a výrobky z nich  
3. Vejce a výrobky z nich  
4. Ryby a výrobky z nich, kromě:  
a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků;  
b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína  
5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich  
6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě:  
a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku;  
b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, přírodního d–alfa–
tokoferol–acetátu, přírodního d–alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji;  
c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji;  
d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji  
7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě:  
a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu 
zemědělského původu;  
b) laktitolu  
8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy 

(Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium 
occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy 
(Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a 
výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně 
ethanolu zemědělského původu  
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 než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, 

vyjádřeno jako celkový SO₂ , které se propočítají pro výrobky určené k přímé 
spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce  
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj  
14. Měkkýši a výrobky z nich   
 
 

 
 


