JÍDELNÍ  lístek

NÁPOJOVÝ  lístek
PIVO TOČENÉ

POLÉVKY

STRAKONICKÝ DUDÁK

Řepová polévka se zakysanou smetanou a řeřichou 2 dc /7/

Připravováno podle původních staročeských receptur bez pasterizace.  

Česnečka s eidamem nebo Olomouckými tvarůžky 3 dcl /1, 7, 9/
Dle denní nabídky 3 dcl

Strakonický NEKTAR 11°
0,5 / 0,3 l

29,– / 19,–

Strakonický DUDÁK 12°
0,5 / 0,3 l

31,– / 20,–

Strakonický Klostermann 13° – polotmavý ležák
0,5 / 0,3 l

33,– / 21,–

PIVO LAHVOVÉ

52,–
42,– /48,–
39,–

PŘEDKRMY
Naložený Hermelín s marmeládou, hořčicí, kečupem,
nakládanými beraními rohy, podáváme s chlebem 100 g /1, 7, 10/

66,–

Naložené Farao se zeleným pepřem s marmeládou, hořčicí,
kečupem, nakládanými beraními rohy, podáváme s chlebem 90 g

78,–

/1, 7, 10/

Kvasar – kvasnicová světlá 14° 0,5 l – s přídavkem medu, Černá hora

35,–

Pilsner Urquell 12° 0,5 l

40,–

Radegast Birell 0,5 l – nealkoholické pivo

30,–

Bernard ALE O,33 l – pivní speciál

45,–

Bernard 0,5 l višňový nebo švestkový – nealkoholické pivo

45,–

Naložené Kleo s vlašskými ořechy s marmeládou, hořčicí,
kečupem, nakládanými beraními rohy, podáváme s chlebem 90 g
/1, 7, 10/

Naložené Olomoucké tvarůžky s marmeládou, hořčicí, kečupem,
nakládanými beraními rohy, podáváme s chlebem 80 g /1, 7, 10/

78,–

Naložený kozí sýr s bílou plísní s brusinkami, rukolou, sušeným
ovocem a ořechy 60 g, podáváme s chlebem 90 g /1, 7, 8/

88,–

Variace sýrů gouda, čedar, parmazán s hruškovou, rebarborovou
nebo kdoulovou marmeládou, medovými ořechy a rukolou 100 g,
podáváme s chlebem 90 g /1, 7, 8/

VÍNA ROZLÉVANÁ
Bílá 0,1 l – Veltlínské zelené, Pálava a jiné

20,–

Červená 0,1 l – Modrý portugal, Frankovka a jiné

20,–

DESTILÁTY A PÁLENKY 0,04 l

78,–

168,–

HLAVNÍ CHODY
Pad Thai 300 g /1, 3, 4, 5, 6, 8/

162,–

Rizoto s hříbky a parmazánem 150 g /7, 9/

168,–

Dhál z červené čočky a cizrny, podáváme s pita chlebem 350 g

157,–

Tempeh s tamari a kořenovou zeleninou 300 g /6, 9/

175,–

Pálenka Bohdanečská – slivovice, hruškovice, višňovice,
meruňkovice

55,–
40,–

Burger z červené řepy, čedarem, karamelizovanou cibulkou
a polníčkový salátek /1, 10, 11/

185,–

Fernet citrus a originál
Rum Božkov

35,–

Pappardelle s drcenými rajčaty, kapary a parmazánem 350 g

168,–

Becherovka

40,–

/1, 3, 7/

Tullamore Dew

60,–

Vodka Absolut

55,–

Capitan Bucanero

70,–

Jägermeister

55,–

Halušky celozrnné s bryndzou a opečenou cibulkou 300 g /1, 7/

159,–

Havana Club

55,–

Halušky celozrnné s nivovou omáčkou a opečenou cibulkou
300 g /1, 7/

152,–

CHUŤOVKY

Zapečené cukety s kozím sýrem, sušenými rajčaty na
rukolovém salátu 350 g /7/

189,–

Krémové rizoto z červené řepy s hoblinkami parmazánu 150 g

165,–

/7, 9/

Halušky tvarůžkové s opečenou cibulkou 300 g /1, 7/

159,–

Smažený eidam 45% 100 g, podáváme s vařenými bramborami
s máslem, petrželkou, domácí tatarská omáčka /1, 3, 7, 6/

145,–

Oříšky, brambůrky a olivy různé druhy

SALÁTY

KONTAKT
Velká Mikulášská 463/11
Znojmo 66902
Tel.+420 776 856 650, +420 775 939 898
dum@navecnosti.cz, www.navecnosti.cz

Gratinovaný kozí sýr na křupavém salátu s tymiánovým
medem 300 g /7, 8/

186,–

Grilovaný tempeh na křupavém salátu s koprovou domácí
zálivkou 300 g /6, 10/

126,–

Salát s čočkou belugo, čerstvým špenátem, řapíkatým
celerem, klíčky mungo, pošírované vejce, sypané praženými
semínky 350 g (veganská verze bez vejce) /3, 9/

175,–

JÍDELNÍ  lístek
TURECKÁ KÁVA

PŘÍLOHY
Jasmínová rýže 200 g

35,–

Brasil Santos – brazilská káva se standardním obsahem kofeinu

Vařené brambory s máslem a petrželkou 200 g /7/

35,–

Mléko ke kávě 2 cl

Domácí opečené brambory

35,–

Porce domácí šlehačky, med

Pita chléb 1 ks /1/

35,–

Bageta s bylinkovým máslem 1 ks /1, 6, 7/

45,–

Bezlepkové pečivo 2 ks /6/

40,–

Pečivo – kváskový chléb /1/

15,–

Kukuřičný klas na grilu s máslem 1 ks /7/

55,–

DEZERTY

27,–
5,–
10,–

TEPLÉ NÁPOJE
Kakaový Méďa 0,2 l – bio kakaový nápoj z bio mléka s domácí
šlehačkou

42,–

Zelená káva s příchutí kardamonu – klasic, kardamon nebo vanilka

25,–

Horká čokoláda Bio Fair Trade 0, 15 l – široký výběr chutí,
podáváme z bio mléka

63,–

Zázvorový nápoj s citronem a medem 0,3 l

39,–

Banánové halušky s karamelem a vlašskými ořechy 150 g /1, 7,8/

98,–

Čokoládový dort z červené řepy /1, 7, 3/

53,–

Svařené ovocné šťávy 0,2 l – hruška, jablko, rybíz, bezinka

45,–

Pohanková kaše s jablky, rozinkami medem /7, 8/

68,–

Vánoční punč 0,2 l

55,–

Porce zmrzliny

15,–

Svařené víno 0,2 l – bílé, červené

45,–

Medovina staročeská 0,1 l – horká/studená

45,–

Grog s citrónem 0,2 l

35,–

Sahlab 0,2 l /7/

40,–

Sahlab je hustý, sladký mléčný nápoj, směs jemného sahlepového kořene, mléka
a koření. Díky své vysoké energetické hodnotě a obsahu vápníku, fosforu, zinku,
sodíku, vitamínů A,B a C bývá někdy považován za lék proti nachlazení. Tento sladký
nápoj pocházející z Libanonu, podobný našemu pudinku si záhy získal své příznivce
po celém světě.

NÁPOJOVÝ  lístek

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

ČAJE SYPANÉ čaje podáváme do misek o objemu 0,3 l

Domácí ledový čaj 0,4 l – zelený, černý nebo ovocný

55,–

Domácí limonáda 0,4 l – levandule, máta a bezinka

42,–

Voda s okurkou a bylinkami 1 l

40,–

Zu-cha / Gunpower / – zelený

42,–

Touareg – zelený s marockou mátou

42,–

Formosa Fancy oolong – polozelený

42,–

Yunnan – černý

42,–

Karamelový – černý

42,–

Coca cola 0,3 l /sklo/

35,–

Babiččina zahrádka – ovocný

42,–

Almdudler 0,35 l – rakouská limonáda z alpských bylin

35,–

Čaj z Podyjí – bylinná směs

42,–

Rajec 0,33 l – neperlivý, jemně perlivý /sklo/

30,–

Vánoční čaje – rooibos, zelený, ovocný

42,–

Mattoni 0,33 l – perlivá

30,–

Jasmínový – čínský zelený čaj ovoněný květy jasmínu

55,–

Hroznový mošt Bio Hort 0,25 l

70,–

Lung Chink / Dračí studna / – čínský zelený čaj

55,–

Mladý Ječmen 0,2 l

30,–

Club Maté 0,33 l – limonáda s obsahem kofeinu

42,–

Juice Pago 0,2 l – pomeranč, jablko, hruška, meruňka,
jahoda, černý rybíz, multivitamin, brusinka, mango

39,–

KÁVA ILLY
Silná a intenzivní vůně illy espressa dokáže po dlouhou dobu zanechat pocit vnitřního
naplnění a uspokojení. Úspěch chuti illy espressa spočívá v harmonii mezi kyselostí
a hořkostí. Použitím jednoho druhu kávy však této harmonie není možné dosáhnout.
Illy je proto směsí devíti kvalitních druhů odrůdy Arabica.

Espresso

32,–

Ristretto

32,–

Espresso lungo

32,–

Cappuccino

38,–

Latté Macchiato

40,–

Bez kofeinu

32,–

Espresso Freddo – ledová káva /sezóní nápoj/

35,–

Cappuccino Freddo – ledová káva /sezóní nápoj/

40,–

Vídeňská káva – espresso illy, šlehačka

37,–

Alžírská káva – espresso illy, 0,04 l vaječný likér, šlehačka

65,–

Koala – točená limonáda z pivovaru Černá hora
0,3 / 0,5 l

15,– / 25,–

