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Domácí kuchyně – polévky 3 porce

Vývar z krůtího krku s nudlemi – 33 Kč
Krůtí krk dáme vařit do osolené vody alespoň na dvě hodiny, dokud maso neodpadává od kosti. Pak přidáme 
na kostičky nakrájenou zeleninu. Když změkne, přidáme na pár minut nudle a podáváme.

Bramborová polévka – 23 Kč
Zeleninu očistíme, nakrájíme na kostičky. Na másle uděláme jíšku, zalijeme vodou, přidáme zeleninu a vaříme 
do měkka. Můžeme přidat houby. Nakonec přidáme česnek a majoránku.

Brokolicová polévka – 62 Kč
400g brokolice (hlavně košťály) dáme vařit do lehce osolené vody. Uvařenou brokolici NECEDÍME, jen ji 
rozmixujeme. Zbytek růžiček brokolice nakrájíme nadrobno a zatím odložíme stranou. Nadrobno nakrájenou 
cibuli osmahneme na trošce oleje, přidáme na kostičky nakrájené párky, brambory a zalijeme vodou (1/2 
množství toho, co chceme dělat), přidáme masox a vaříme, dokud nejsou brambory napůl měkké. Poté 
přilijeme rozmixovanou brokolici a až se začne vařit, zahustíme smetanou s moukou a sýrem. A ještě aspoň 
10 minut vaříme. Před koncem vaření přidáme zbylou nadrobno nakrájenou syrovou brokolici.
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Domácí kuchyně – polévky 3 porce 

Rajská polévka s nočky – 25 Kč
V hrnci rozpálíme olej a přidáme nadrobno nakrájenou cibuli, kterou necháme smažit dozlatova. Poté přidáme 2-3 lžíce 
hladké mouky (podle množství oleje a cibulky) a mícháme. Vytvoří se hmota, kterou zalijeme vodou (do 2/3 hrnce) a 
důkladně ji rozmícháme. Jakmile směs přivedeme do varu, přidáme rajský protlak, kečup, mléko a dochutíme 
podravkou, cukrem, skořicí. Nakonec přidáme lžíci másla. Poté si připravíme směs na nočky. V hrníčku rozmícháme 
vejce se solí a moukou. Mouky dáme dostatečně tak, aby směs nebyla tekutá. A poté jednoduše směs přes struhadlo 
vmícháme do hotové polévky.

Kulajda – 28 Kč

Houby namočíme. Cibuli nakrájenou na kostičky zpěníme na oleji, přidáme mouku a uděláme jíšku, kterou zalijeme 
vodou. Přidáme na kostičky nakrájené brambory a houby. Když brambory a houby změknou, přidáme kopr a povaříme. 
Nakonec přidáme zakysanou smetanu, již nevaříme. Můžeme dochutit octem, popř. solí.

Frankfurtská polévka – 35 Kč

Párky nakrájíme na kolečka. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostky, stejně tak cibuli, tu však nasekáme nadrobno. 
Máslo si dáme do hrnce a rozpustíme, můžeme přidat i trochu oleje. Přidáme cibuli, kterou osmahneme, potom 
přidáme párky a znovu osmahneme. Zaprášíme mletou paprikou a zalijeme vodou. Necháme vařit, mezitím si 
oloupeme a nakrájíme brambory a přidáme do polévky. Vaříme doměkka. Frankfurtskou polévku s párkem a brambory 
dochutíme solí, pepřem, prolisovaným česnekem a majoránkou, popřípadě přidáme trochu drceného kmínu. Nakonec 
polévku zahustíme hladkou moukou s vodou a provaříme.
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Domácí kuchyně – teplá jídla 2 porce 

Španělský ptáček s rýží - 120 Kč
Maso naklepeme, osolíme a opepříme, potřeme hořčicí a zabalíme do něj buřty, vejce, okurky, slaninu a svážeme nití. 
Krátce orestujeme na sádle, poté vyjmeme, zpěníme cibulku nakrájenou na kostičky, zapřášíme moukou, přidáme maso 
a dusíme do měkka ve vývaru spolu s kořením. Poté vyjmeme maso a koření, odstraníne nit a podáváme s dušenou 
rýží.

Kuřecí řízek, bramborový salát – 70 Kč
Řízky omyjeme, popř. nakrájíme, obalíme nejprve v mouce, pak v rozšlehaném vejci a nakonec ve strouhance. Smažíme 
na oleji. Bramborový salát je lepší uleželý, nejlépe přes noc. Brambory omyjeme a uvaříme ve slupce do měkka. 
Nakrájíme na kostičky, přidáme zeleninu, natvrdo uvařená dvě vejce, osolíme, opepříme a zamícháme s majonézou.

Játra na cibulce s rýží – 58 Kč
Játra si nakrájíme a můžeme je namočit do mléka, pokud je chceme měkčí. Dále si nakrájíme na kostičky cibuli, 
anglickou slaninu, salám. Na sádlo nebo olej dáme restovat cibuli, anglickou a salám. Po chvíli přidáme játra 
(zeskovatělá cibule). Restujeme, přidáme kmín, pepř. Pak zaprášíme hladkou moukou. Zalijeme vodou a necháme vařit 
alespoň 15 minut. Nakonec přidáme vývar a osolíme. Podáváme nejlépe s dušenou rýží.
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Domácí kuchyně – teplá jídla 2 porce 

Vegetariánské rizoto – 42 Kč
Nejprve si naložíme sójové maso do nálevu připraveného z rozšlehaného vajíčka, škrobu a vody. Nálev dochutíme sójovou 
omáčkou a sójové kostky v něm necháme namočeny minimálně jednu hodinu. Na pánvi osmahneme maso společně s 
burskými oříšky, přidáme rýži a zeleninu a dusíme. Dochutíme sójovou omáčkou a kořením.

Čočka na kyselo – 45 Kč
Čočku přebereme a propereme studenou vodou. Poté ji namočíme alespoň na hodinu do studené vody. V této vodě poté 
čočku uvaříme doměkka. Po dovaření v případě potřeby slijeme přebytečnou vodu. Nyní oloupeme a nakrájíme cibulku a 
osmažíme ji na tuku dozlatova. Vše zaprášíme moukou a zalijeme trochou vody scezené z čočky. Do směsi přidáme též podle 
chuti ocet. Vše povaříme a poté vmícháme do uvařené čočky. Čočku na kyselo ještě můžeme dochutit solí, případně pepřem. 
Podle potřeby ji ještě krátce povaříme.
Čočku na kyselo podáváme klasicky s uvařeným párkem, volským okem, kyselou okurkou nebo zelným salátem. Nejlepší je 
čočka teplá.
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Domácí kuchyně – teplá jídla 2 porce 

Losos v bylinkách – 150 Kč
Máslo necháme na mírném ohni rozpustit. Cibuli oloupeme a nasekáme najemno. Máslo smícháme se smetanou, cibulí, 
bylinkami a podle chuti osolíme a opepříme. Zapékací misku vymažeme máslem.
Porce lososa osolíme a opepříme. Rozložíme je do vymazané misky, přelijeme je připravenou bylinkovou smetanou a 
pečeme v předehřáté troubě při 220 °C asi 10 - 15 minut.
Upečeného lososa v bylinkách podáváme s brambory nebo zeleninovým salátem.

Dušená mrkev – 35 Kč
Ve větším hrnci si na másle necháme zpěnit a trošku změknout nadrobno pokrájenou cibuli. Zaprášíme moukou a 
uděláme jíšku. Postupně přidáme nahrubo nastrouhanou mrkev a s jíškou dobře promícháváme, aby nevznikly hrudky. 
Zalijeme vodou a počkáme, až se voda začne v hrnci vařit. Přihodíme bujon, kari, kmín a přisolíme. Necháme dusit pod 
pokličkou, dokud mrkev nezměkne (alespoň 20 minut, ale i déle podle druhu mrkve).Během dušení sem tam 
promícháme, aby se nám zespodu mrkev nepřipalovala. Podle chuti přikořeníme pepřem a citronem. Pokud je mrkev od 
přírody sladká, nepotřebuje příliš kořenit, pokud má ale nevýraznou chuť (např. některé kupované), můžeme ještě 
dochutit malým množstvím cukru či použít více koření, které jsme dávali již dříve. Nakonec vsypeme hrášek, prohřejeme 
a když je měkký, mrkev je hotová.
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Domácí kuchyně – teplá jídla 2 porce  

Rajská omáčka s těstovinami – 85 Kč

Cibulku oloupu, nakrájím nadrobno a zesklovatím na másle. Když začíná žloutnout, přidám spařená, oloupaná a pokrájená
rajčata, cukr a citronovou kůru, podusím a po chvíli mírně podliju. Přidám koření a dusím, asi půl hodiny. Potom zaliji
rajčatovým protlakem a za stálého míchání povařím, postupně přilívám trošku vody. Mezitím vezmu mleté maso a v míse ho
promíchám s pepřem, solí a paprikou, nakonec přidám dvě vajíčka a strouhankou zahustím, aby se z toho daly vytvarovat
větší kuličky. Po půl hodině vaření do omáčky vhodím masové kuličky a za stálého míchaní vařím další půl hodiny.
Na dochucení omáčky použiji ocet, podle chuti každého. Mezitím jsem uvařil těstoviny a výborná rajská je na světě. ;-)

Šunkofleky – 55 Kč

Flíčky a uzené maso dejte do vroucí osolené vody a uvařte je podle návodu na obalu. V remosce nebo pekáči 
rozpusťte máslo. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Slaninu lehce opečte na pánvi. S uvolněným tukem ji přelijte do 
mísy, přidejte flíčky s uzeným masem a prošlehané, osolené a opepřené vejce. Směs promíchejte, přesuňte do pekáče 
a dejte na 15 minut zapékat, aby byly šunkofleky krásně zlaté. Podávejte s kyselou okurkou.
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Domácí kuchyně – teplá jídla 2 porce

Segedinský guláš - 80 Kč

Maso na segedínský guláš opláchneme a nakrájíme na kousky. Cibuli nakrájíme nadrobno a osmahneme na polovině oleje
do růžova. Přidáme mletou papriku, promícháme a zalijeme trochou vody. Do cibulového základu segedínského guláše
přidáváme nakrájené maso, kmín a osolíme. Přilijeme část vývaru, přikryjeme pokličkou a za občasného míchání dusíme, až
je maso poloměkké. Podléváme vývarem nebo vodou. Potom k masu do guláše přidáme nakrájené kysané zelí a dusíme.
Guláš zahustíme jíškou připravenou z oleje a mouky, dobře rozmícháme a při mírné teplotě dodusíme maso doměkka.
Nakonec zjemníme smetanou, osolíme a krátce povaříme. Segedínský guláš podáváme s houskovým knedlíkem a na talířích
zdobíme kopečky šlehačky.

Pečená vepřová krkovice se zelím a knedlíkem – 90 Kč

Stroužky česneku prolisujeme a smícháme se solí podle chuti a se lžící oleje. Maso nakrájíme na větší kostky a promícháme
s česnekem a na chvíli odložíme. Mezitím si nakrájíme dvě cibule na půlkolečka a na rozpálené pánvi ji zprudka restujeme
asi dvě minuty, pak stáhneme plamen na minimun a cibuli pod pokličkou dusíme asi dvacet minut. Až je cibule měkká a
zlatavá, ale ne připálená, byla by pak hořká a tato hořkost by se dostala i do masa. Když máme cibuli hotovou, přendáme ji
do zapékací mísy a promícháme ji s naloženým masem, podlijeme hrnkem vody a dáme péct do trouby. Pečeme asi na
150 °c asi hodinu až hodinu a půl, záleží na troubě. Maso pravidlelně kontrolujeme a pokud je třeba, podléváme. Během
pečení masa si připravíme zelí. Kysané zelí dobře propláchneme pod tekoucí vodou a necháme okapat. Zbylou cibuli
nasekáme najemno a orestujeme ji na pánvi. Kdo má rád maso, může k cibuli přidat na kousky nakrájenou slaninu. Když je
cibule orestovaná, přidáme okapané zelí a podlijeme hrnkem vody. Osolíme, opepříme, okmínujeme a přidáme lžíci cukru.
Toto dochucení záleží čistě na vaší chuti. Pak dusíme pod pokličkou, dokud se veškerá voda neodpaří. Pokud máte zelí raději
měkčí, po odpaření přidejte další hrnek vody a duste déle. Když je zelí dostatečně měkké, rozmíchejte v troše vody hladkou
mouku a zelí zahustěte. Pak povařte dalších asi deset minut. Pokud je to nutné, zelí dochuťte solí, cukrem či troškou octa.
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Domácí kuchyně – teplá jídla 2 porce 

Špenát s brambory  - 35 Kč

Špenát uvaříme a přidáme asi hrnek vody. Zahustíme jíškou a provaříme. Osolíme, opepříme, přidáme v trošce mléka 
rozšlehané dvě vejce a prolisovaný česnek. Podáváme s vařenými brambory a vejci natvrdo.

Omeleta s bramborem a sýrem – 30 Kč

Nakrájené brambory uvařte v osolené vodě; trvá to asi 8–10 minut. Sceďte a nechte oschnout. V pánvi rozehřejte
olej, přidejte slaninu a asi 2 minuty míchejte. Pak přidejte bramborové kostičky a opékejte dalších 5 minut, aby byly
křupavé. Obsah pánve vysypte do misky a připravte v ní omeletu: v hrnku zlehka prošlehejte vejce, osolte je a vlijte
do rozehřáté pánvičky. Jakmile vejce zpevní, posypte je opečenou slaninou s bramborem, petrželkou a sýrem. Ještě
minutu prohřívejte, aby se rozpustil sýr, a pak hned podávejte
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Domácí kuchyně - moučníky

Třená bábovka - 67 Kč
Máslo napěníme třením s cukrem a postupně přidáváme žloutky. Prášek do pečiva prosypeme s moukou, mouku 
přidáváme po částech střídavě s mlékem. Dále přidáme vanilkový cukr a šťávu a kůru z citronu, nakonec opatrně 
vmícháme pevný sníh z bílků. Třetinu těsta obarvíme kakaem. Do formy nalijeme nejprve světlé, pak tmavé těsto, 
vařečkou lehce promícháme. Pečeme v předehřáté troubě asi hodinu.

Bublanina z piškotového těsta – 65 Kč
Žloutky s cukrem šleháme do pěny, poté po kapkách přidáváme rozpuštěné vlahé máslo, nakonec opatrně střídavě 
pevný sníh a mouku. Těsto vylijeme na vymazaný a vysypaný plech, poklademe ovocem a pečeme asi 40 minut.
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Domácí kuchyně – moučníky

Štrůdl – 55 Kč

Jablka nastrouháme, listové těsto rozválíme, položíme jablka, posypeme cukrem a skořicí, přidáme pár rozinek 
a vlašských ořechů, zabalíme, potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme.

Cuketová bábovka – 65 Kč

Žloutky oddělíme od bílků a vyšleháme je s cukrem, pak přidáme mouku, prášky do pečiva, nastrouhanou 
cuketu, kakao a rum, nakonec tuhý sníh z bílků. Pečeme cca hodinu.
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Domácí kuchyně – studená jídla 1 porce

➢Müsli s mlékem 16 Kč 

➢2 Rohlíky s Apettitem, salámem a ovoce 17 Kč

➢2 Rohlíky se šunkou 19 Kč

➢Pečivo s bryndzou 18 Kč

➢Pečivo s Mozzarelou a rajčátky 25 Kč

➢Chléb s paštikou, zelenina  15 Kč

➢Zeleninový salát s bulgurem  12 Kč
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Ovoce

4 Kč / 1 ks 

5 Kč / 1 ks

24 Kč / 250 g 

5 Kč / 1 ks

20 Kč / 250 g

Exotické ovoce: 
19 Kč / 1 ks

6 Kč / 1 ks
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Zelenina – 1 ks

20 Kč

2 Kč

6 Kč

12 Kč

20 Kč 15 Kč

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5 Z6

Z7
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Pečivo – 1 ks

➢Rohlík světlý 2 Kč

➢Chléb světlý 25 Kč

➢Chléb tmavý 35 Kč

➢Venkovská bageta 8 Kč

➢Sýrový rohlík 10 Kč

➢Croissant 9 Kč

➢Kobliha 7 Kč

➢Čokoládový donut 9 Kč

➢Tvarohový šáteček 9 Kč

Pe1

Pe2

Pe3

Pe4

Pe5
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Nápoje - voda

Jeden litr odebrané pitné vody stojí cca 4 haléře.

Místo jedné 1,5 litrové PET lahve za 12,- Kč si můžete z kohoutku
natočit 200 litrů stejně kvalitní vody.

A to není vše. V ceně vodného je i doprava vody až do kohoutku ve vašem bytě. I kdybyste si pro 
kvalitní vodu zdarma chtěli dojet automobilem, tak jenom spotřeba pohonných hmot převýší cenu vody 
z vaší vodárny. A to byste ještě museli tuto vodu odnosit z auta domů…



Nápoje

Cola
36 Kč /2 l

Limonáda
25 Kč / 1,5 l

Džus
27 Kč / 1 l

Káva (rozpustná)
130 Kč / 200 g

Čaj 
33 Kč / 20 sáčků

N1 N2 N3

N4 N5



Mléčné výrobky

➢Kelímek bílého jogurtu 180 g 13 Kč

➢Velký kelímek bílého jogurtu - 400 g 21 Kč

➢Kelímek ovocného jogurtu (jahodový, borůvkový ...) 150 g 23 Kč

➢Čerstvé máslo 250 g - vystačí zhruba na 16 porcí 40 Kč

➢Mléčný pudink 200g (vanilkový, karamelový, čokoládový ...) 13 Kč

➢100 g tvrdého sýru Eidam 22 Kč

➢Mléko polotučné 1 l 19 Kč

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7



Pochutiny

Nanuk 15 Kč 
Čokoláda     

25 Kč / balení

Bonbóny      

17 Kč / balení

Čokoládová tyčinka 

12 Kč

Brambůrky 

16 Kč
Arašídy 21 Kč

Sušenky       

20 Kč / balení

Po1 Po2 Po3 Po4

Po5 Po6 Po7



Stravování v jídelně  90 Kč / oběd

J1



Restaurace

Oběd v restauraci pro 1 osobu 150 Kč

Večeře v restauraci
cena za 1 osobu 200 Kč

R1

R2



Fastfoody

Hamburger menu: 119 Kč
Nápoj 0,5 l
Hamburger
Hranolky

Kebab: 69 Kč

Pizza - 1/8:  30 Kč

Hranolky: 30 Kč

Párek v rohlíku: 23 Kč

F1

F2

F3

F4

F5


