Srdečně Vás vítáme v restauraci Hotelu Kamzík.
Pevně věříme, že si pochutnáte na všech jídlech z naší kuchyně
vedené šéfkuchařem Robertem Zeleným

Polévky
0,3l
0,3l

Česneková polévka s krutóny (sýr, šunka, vejce) (A1a,3,9)
Polévka dle denní nabídky (info o alergenech u obsluhy)

45,35,-

Pokrmy z masa
Vepřové maso
150g Katův šleh
150g Smažený vepřový řízek (A1a,3,7)
150g Vepřový řízek Ondráš (vepř. plátek v bramboráku) (A1a,3,7)

115,105,140,-

Vepřové maso na grilu
200g
200g
200g
200g

Steak se žampiónovým přelivem
Steak se smaženou cibulí a slaninou
Steak na zelených fazolkách
Mix gril (kotleta, v.panenka, kuřecí prsa)

145,145,145,145,-

Dále doporučujeme
-na objednávku 24 hodin předem
100g Vepřové koleno pečené
(hořčice A10, křen, okurek, feferonky)

25,-

Kuřecí maso
150g Kuřecí nudličky se zeleninou
150g Kuřecí řízek Juráš (kuřecí plátek v bramboráku) (A1a,3,7)
150g Smažený kuřecí řízek (A1a, 3, 7)

115,140,105,-

Kuřecí maso na grilu
200g
200g
200g
200g

Steak s gratinovanou zeleninou
Steak se šunkou, sýrem a broskví (A7)
Steak na zelených fazolkách
Přírodní kuřecí kapsa se šunkou a sýrem (A7)

145,145,145,145,-

Těstoviny
150g Špagety s kuřecí směsí a sýrem (A1a,A7)
150g Těstoviny s kuřecím masem, brokolicí a smetanou (A1a,A7)

115,115,-

Bezmasá jídla
100g Smažený sýr (A1a,3,7)
100g Smažený hermelín (A1a,3,7)
100g Smažený květák (A1a,3,7)

95,105,85,-

Saláty
200g Salát s kuřecím masem
150g Zeleninový míchaný salát
150g Šopský salát (A7)

105,50,60,-

Dále nabízíme
100g
150g
320g
100g
3ks

Bramborák s uzeným masem a zelím (A1a,3,7,A12)
Topinka s masovou směsí a sýrem (A1a,7)
Obložený talíř (variace salámů a sýrů) (A7)
Pečená šunka s vejci, okurek, pečivo (A1a,3,7)
Míchaná vejce na cibulce, pečivo (A1a,3,7)

125,95,220,85,65,-

Přílohy
200g
200g
200g
200g
200g
150g
150g
200g
2ks
1 ks

Brambory vařené
Hranolky
Americké brambory
Krokety
Opékané brambory
Rýže dušená
Restované fazolky se slaninou a česnekem
Restovaná zelenina
Topinka s česnekem(A1a)
Pečivo (A1a,3,7)

30,39,39,39,39,39,45,45,25,6,-

Omáčky
50g
50g
50g
20g

Tatarská omáčka (A3,10)
Ďábelská omáčka (A3,10)
Česneková omáčka (A3,10)
Kečup, Hořčice

20,20,20,20,-

Sladké pokrmy
3 ks
3 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks

Kynuté knedlíky s borůvkami, cukrem a máslem
Kynuté knedlíky s borůvkami a borůvkovým přelivem
Palačinka s borůvkovým rozvarem a šlehačkou
Palačinka se zmrzlinou, borůvkovým rozvarem, šlehačkou
Palačinka se zmrzlinou, ovocem a šlehačkou
Palačinka s jahodami a šlehačkou
Palačinka se šlehačkou
Palačinka s Nutellou, drcenými oříšky a šlehačkou
Medovník (A1a,3,7,8)

95,109,99,109,95,90,85,109,55,-

Alergeny - kynuté knedlíky a palačinky - A1a,3,7

Poháry
150g
200g
100g
120g

Zmrzlinový pohár (3 kop. zmrzliny, ovoce, griotka, šlehačka) (A7)
Borůvkový pohár (3 kop. zmrzliny,borůvky, šlehačka) (A7)
Zmrzlinový pohár (2 kop. zmrzliny, ovoce, šlehačka)(A7)
Jahody se šlehačkou (A7)

95,95,65,75,-

Možnost objednání obědového menu (polévka, hlavní chod) dle denní nabídky 110,Pokrmy rádi připravíme do 21:00 hodin. Po 21:00 možnost přípravy pizzy a baget
po dohodě s obsluhou.
Všechny váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu.

Doplňkový sortiment
Chips Bohemia
Arašídy
Kešu
Mandle
Tyčinky Havlík

35,25,35,39,20,-

SEZNAM ALERGENŮ
Vážení zákazníci, dle nařízení Evropského parlamentu č. 2000/13 O poskytování
informací o potravinách spotřebitelům vyplývá povinnost informovat spotřebitele o
vlastnostech prodaných výrobků, v nichž jsou obsaženy alergeny.
A1 Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
(a-pšenice, b-žito, c-ječmen, d-oves,e-špalda, f- kamut)
A2 Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
A3 Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
A4 Ryby a výrobky z nich
A5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující
život
A6 Sójové boby (sója) a výrobky z nich
A7 Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)– patří mezi potraviny ohrožující život
8A Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
A9 Celer a výrobky z něj
A10 Hořčice a výrobky z ní
A11 Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
A12 Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l,
vyjádřeno SO2
A13 Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
A14 Měkkýši a výrobky z nich
Čísla jednotlivých alergenů jsou uvedena na jídelním a nápojovém lístku, který je na
vyžádání u obsluhy.

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Aperitivy
Cinzano (Bianco, Rosso) 0,1l
Campari 0,05l

50,45,-

Vína a sekty
Rozleváné (červené, bílé) 1 dcl – dle nabídky
Ostatní vína dle nabídky ve vinném lístku
Bohemia sekt 0,75l

20,250,-

Destiláty
0,04l

Gin Beefeater
Vodka Absolut
Vodka Amundsen
Vodka ochucená – dle nabídky
Tequilla – dle nabídky
Absinth

60,65,60,45,70,65,-

Rudolf Jelínek
0,04l
Praděd
Bylinný likér KAMZÍK
Moravská švestka
Moravská hruška
Slivovice bílá 3Y
Slivovice zlatá 3Y
Hruškovice Williams
Bohemia Honey

45,45,55,55,60,60,60,55,-

Rumy
(0,04l)

Centenario
Diplomatico
Ron Zacapa
Malteco
Havana
Captain Morgan
Saint James
Božkov tuzemský

135,130,125,90,70,60,60,40,-

Likéry
0,04l

Praděd
Bylinný likér KAMZÍK
Becherovka
Becherovka Lemond
Jägermaister
Baileys
Malibu
Stará myslivecká
Peprmintový likér
Fernet
Griotte
Vaječný likér

45,45,45,45,60,65,60,40,40,45,35,35,-

Whisky a bourbon
0,04l

Tullamore Dew
Ballantines
Chivas regal
Jim Beam
Johnnie Walker
Jack Daniels
Grant´s
Jameson
Bushmills

75,75,90,75,75,75,75,75,85,-

Cognac a brandy
0,04l
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Metaxa 12*
Hennesy V.S.
Martel V.S.O.P.
Remy Martin V.S.O.P.
Courvoisier X.O.

70,80,90,105,130,130,160,-

Pivo

(obsahuje alergen A1c)
Pilsner Urquell 0,3l
Pilsner Urquell 0,5l
Pilsner Urquell 0,5l v plechu
Birell 0,5l lahvový
Kingswood cider 0,4l
Frisco 0,33l

32,44,42,40,45,40,-

Nealkoholické nápoje
Bonaqua 0,25l
Coca-cola 0,33l
Fanta 0,33l
Sprite 0,33l
Cappy 0,25l dle nabídky
Tonic 0,25l
Kofola 0,1l
Red Bull 0,25l
Bazén 0,5l (cappy+voda)
Frapé (espresso, mléko, led)
Ledová káva (espresso, zmrzlina, šlehačka, led) A7

Káva 7g
Esspreso
Esspreso Lungo
Turecká káva
Cappuccino (A7)
Latté (A7)
Alžírská káva (A3,7)
Vídeňská káva
Příchuť do kávy

30,40,40,40,40,40,7,50,45,50,60,-

Teplé nápoje

Chocco cream (A7)
Horký ovocný nápoj 0,2l
Horká cappy 0,2l
Nealko svařák 0,2l
Svařené víno 0,2l (bílé, červené)
Horká griotka (0,04l)
Grog (tuzemák 0,04l)
Medovina 0,1l teplá

38,38,33,45,50,60,4510,55,40,45,35,50,45,45,48,-

SYPANÉ ČAJE OXALIS –všechny čaje mohou obsahovat stopy skořápkových plodů
Novoroční přání 6g
- pravý černý čaj, pomerančová kůra, para ořechy, aroma, růže, hřebíček,
kardmon

39,-

Rooibos African Sun 6g
- rooibos (min.87,8%), aroma, černý rybíz, listy ostružiníku, růže, divizna,
jahody

39,-

Malý Buddha 6g
- pravý zelený čaj Sencha, ananas, cukr, kyselina citronóvá, papája, lékořice,
santalové dřevo, červený pepř, aroma, heřmánek římský

39,-

Amazonská seance 8g
- hrušky, šípky, jablka, rozinky, pražený kokos, para ořechy, bezinky, aroma,
červený pepř, vanilka

39,-

China Sencha 4g
- pravý zelený čaj

39,-

Dlouhý život 5g
39,- bylinný čaj, zelený rooibos, třapatka nachová, květy heřmánku, zelený oves, listy
máty, listy ostružiníku, tymián květy levandule, chrpa

Míchané nápoje
Alkoholické
Americká limonáda

85,-

Piňa Colada

95,-

Bahama Mama

95,-

Tequila Sunrise

85,-

Lemond Flame

85,-

Cuba Libre

95,-

Long Island Ice Tea

160,-

(4cl bílý rum, 2cl ovocný sirup, 10cl pom.džus, soda, led)
(4cl bílý rum, 2cl kok.sirup, 10cl ananas.džus, smetana, led)
(2cl tmavý rum, 2cl Malibu, grenadina, 5cl pom.džus, 5cl an.džus, led)
(4cl tequilla, 2cl grenadina, 10cl pomerančový džus, led)
(4cl Lemond, 2cl Malibu, 10cl ananasový džus, led)
(4cl bílý rum, 10cl Cola, limetka, led)
(2cl gin, 2cl rum světlý, 2cl vodka, 2cl tequila, 2cl triple sec, citron, coca cola)

Nealkoholické
Americká limonáda

75,-

Piňa Colada

85,-

(2cl ovocný sirup, 10cl pomerančový džus, led)
(2cl kokosový sirup, 10cl ananasový džus, 2cl smetana, led)

Vína
Bílá vína- jakostní
Ryzlink vlašský, oblast Morava, suché

210,-

Ryzlink rýnský, oblast Morava, suché

210,-

Rulandské bílé, oblast Morava, polosuché

210,-

(Příjemné a jemné aroma sušených jablek a hrušek doprovází tóny grepové kůry.
V chuti se objevuje harmonie nektarinek a šťavnatých mandarinek)

(Vůně letních zralých meruněk s jemným nádechem skořice se v pikantní a
harmonické chuti snoubí s typickou kompozicí lipového květu a sušených bylinek.)

(Víno výrazně ovocné vůně čerstvého ananasu, manga a další záplavy žlutého
tropického ovoce. Chuť je plná, harmonická, s výraznou stopou máslové hrušky v jejím
závěru).

Sauvignon Blanc, oblast Morava, polosuché

210,-

(Ve výrazné vůni převládají nektarinky a angreštový džem. Ve šťavnaté chuti Vás
překvapí kompozice citrusových plodů a bezového květu.)

Bílá vína- pozdní sběr
Chardonnay 2015, oblast Morava, suché

350,-

Rulandské šedé 2016, oblast Morava, polosladké

350,-

Hibernal 2015, oblast Morava, suché

350,-

Tramín červený 2015, oblast Morava, polosuché

350,-

(Výrazné aroma čerstvého tropického ovoce, banánů a manga. Chuť je svěží
s pikantní kyselinou a dotekem lískových oříšků. V dochuti zajímavá kombinace bylinek a
žlutého melounu.)

(Víno s nádhernou vůní žlutého melounu, mandarinek a kandovaného ananasu. Chuť
je kořenitá s nádechem hrozinek, červeného pomeranče a další záplavy tropického ovoce.)

(Expresivní a moderní vůně černého rybízu, čerstvého angreštu a kiwi. V pikantní a
velmi šťavnaté chuti se objevují tóny pomerančové kůry. V závěru výrazná kořenitost.)

(Výrazné a svěží aroma tropického mixu manga s mandarinkou a květů bílé čajové
růže. Chuť vína je plná, odrůdová se svěží kyselinou a dochutí orientálního koření.)

Červená vína- jakostní

Modrý Portugal 2015, oblast Morava, suché

190,-

Skizo Vörös 2013, Maďarsko, suché

219,-

Two Owls Ruen 2013, Bulharsko, suché

219,-

(Víno s originální a pro tuto odrůdo tolik typickou vůní čerstvě natrhaných květin a
višní. Chuť je harmonická, šťavnatá s jemným nádechem ostružin se skořicí a příjemnými
taniny.)

(Překvapující a vzrušující chuť borůvek, ostružin, čerstvého džemu, máty, tymiánu a
anýzu. Pestrost vjemů pokračuje v paletě bylin a tabáku a dotváří exkluzivní chuť.)

(Víno má překrásnou rubínovou barvu, je charakteristické vůní sladkého koření jako
je hřebíček či šalvěj a také čaje a ibišku. Chuť je velmi elegantní zpočátku neutrální, posléze
pak přechází do chuti jahodové až kořeněné s jemně tříslovitou strukturou.)

Červená vína- pozdní sběr
Cabernet Sauvignon Two Owls 2012, Bulharsko, suché

319,-

Syrah Two Owls 2014, Bulharsko, suché

319,-

Cabernet Sauvignon 2013, oblast Morava, suché

350,-

(Elegantní víno z vápencovité půdy s aromatem ostružin, černého rybízu, grafitu a
nádechem čerstvé máty.)

(Hlavní přednost tohoto vína je vyváženost kořenito- ovocné chuti a obsahu tříslovin.
Tento efekt je docílený pomocí řady technologických prvků- od ručního sběru každé bobule
s oblasti Trácké nížiny až po nižší teploty ve startu procesu kvašení.)

(V první chvíli vás zaujme intenzivní vůně sušených švestek, karamelu a černého
rybízu. V plné, sametově kabernetové chuti, vás okouzlí kombinace višní, červeného pepře a
výrazných elagotaninů v závěru.)

