
Chronos

Jídelní
lístek

PŘedkRMY
A CHUŤOVkY

2 ks Chleba se škvarkovou pomazánkou,

 restovanou cibulkou a okurkou .................50,-

1 ks Utopenec v kyselém nálevu ......................50,-

1 ks Nakládaný pikantní hermelín, pečivo .......65,-

100 g Uzená kýta, hořčice, křen .... 60,- (+10 g/5 Kč)

150 g Domácí klobása, hořčice, křen ..................65,-

100 g Grilovaný camembert v alobalu  ................70,-

200 g Tatarský biftek s topinkami .....................240,-
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POlÉVkY
dle denní nabídky

POkRMY
VenkOVskÉ CHAsY

150 g Cmunda po kaplicku

 (uzená kýta, bílé zelí, bramboráčky) .......130,-

400 g Marinovaná žebírka

 se šťouchaným bramborem a bílým zelím .....165,-

400 g  Pikantní fazole s klobásou na rozpálené pánvi

  s cibulkou a slaninou ...............................145,-

200 g Flank steak se šťouchaným bramborem ...255,-

GRIlOVAnÉ sPeCIAlItY 
POdÁVAnÉ

nA ROZPÁlenÉ PÁnVI

160 g  Kuřecí steak ............................................130,-

200 g Krkovička ................................................155,-

400 g Marinovaná žebírka ................................140,-

200 g Tofu na grilu ............................................125,-

400 g Kuřecí medová křídla ..............................140,-

200 g Flank steak ..............................................220,-

DRUH ÚPRAVY
- s křenem a hořčicí, domácí chléb ........................+ 10,-

- s fazolkami na slanině a bramborou v alobalu ..+ 30,-

- s grilovanou zeleninou a bramboráčky ............+ 40,-
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Z GRIlU nA fOšnU

800 g marinovaná žebírka ................................260,-

800 g  kuřecí medová křidélka ..........................210,-

800 g  MIX, křidélka a žebírka ..........................230,-

350 g Flank steak ..............................................370,-

200 g Krevety na víně .......................................260,-

PODÁVÁME S OMÁČKAMI A PEČIVEM

MAlÉ sAlÁtY
150 g Zelný salát .................................................40,-
150 g Šopský s balkánským sýrem .....................60,-

VelkÉ sAlÁtY
250 g míchaný salát s parmazánem .................. 110,-
... s grilovaným tofu ............................................+10,-
... s medovými křidélky .......................................+20,-
... s kuřecími kousky ...........................................+30,-
... s flank steakem ................................................+90,-
... s krevetami ....................................................+100,-

slAdkÉ neJen nA ZÁVěR
PALAČINKY

... s horkými malinami, zmrzlinou a šlehačkou .........85,-

... s javorovým sirupem a šlehačkou ..........................65,-

... s marmeládou a šlehačkou ......................................55,-
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PRO nAše neJMenší
70 g    Přírodní kuřecí kousky

           se šťouchaným bramborem  ............................70,-

2 ks    Kuřecí medová křidélka

           se šťouchaným bramborem ...........................80,-

PŘílOHY
200 g Domácí bramboráky
 s česnekovým dresinkem ..........................60,-
1 ks Brambora s cibulkou, slaninou a dresink ..40,-
200 g Fazolky s cibulkou a slaninou ...................50,-
200 g  Restovaná zelenina ....................................50,-
  20 g Omáčky dle výběru ...................................30,-
200 g Šťouchané brambory .................................35,-
4 ks Domácí chléb ............................................20,-

fOšnA
PRO POčetněJší skUPInY

1800 g  MIX pro 4-6 osob ...........................890,-

žebírka, křidélka, krkovice, kuřecí steak,

klobása, uzená kýta

FoŠNA I
...bramboráky, šťouchaný brambor, bílé zelí,

brambory v alobalu, fazolky

FoŠNA II
... míchaný a šopský salát, brambory v alobalu,

     fazolky, bramboráky

Podáváme s omáčkami a pečivem
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HOstInY A RAUtY
nA OBJednÁVkU

KE KAŽDÉMU TOMUTO POKRMU
JSOU ZÁKLADNÍ PŘÍLOHY ZAPOČÍTÁNY.

Objednávka  předem předpokládaná váha   KČ/kg

  2 dny Vepřové koleno cca 1400 g ................ 225/kg  KČ

  2 dny Fošna dle vašich požadavků      cena dle množství a surovin

  2 dny Obložené mísy cena dle množství a surovin

  3 dny Uzená vepřová kýta s kostí cca 10 - 13 kg .........  420/kg  KČ

  3 dny  Pečená staročeská kachna cca 2 - 3 kg .............. 370/kg  KČ

  3 dny Pečená husa cca 5 kg ................... 380/kg  KČ

  7 dní  Předuzený krocan cca 4 - 7 kg .............. 460/kg  KČ

 14 dní Pečené sele cca 18 - 23 kg .......... 380/kg  KČ

 14 dní Pečené jehně cca 12-15 kg ............ 540/kg  KČ

20 dnů kanec se šípkovou a zelím cca 25 kg ................. 420/kg  KČ

 - dle sezóny

DLE DOHODY POžADUJEME ZÁLOHU 60 %.

Z PŘEDPOKLÁDANÉ CENY.

CENY JSOU STANOVENY S PŘÍSLUŠNÝM DPH 21 %.

Platnost jídelního lístku od 1. 10. 2016
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Předkrmy
Škvarková pomazánka X
Utopenec X X X X X
Hermelín X X
Uzená kýta X X X X X X
Klobása X X X X X
Camembert X X X X
Tatarský Biftek X X X X
Pokrmy ven.chasy
Cmunda X X X X X
M.žebra št.br. X X X X X
Pik.fazole X X X
Fl.steak št.br X X X X X X
Gril.speciality
Kuřecí steak X X X
Krkovice X X X X
Žebirka X X X X
Tofu X X
Křídla X X X X
Flank X X X X
Krevety X X X X X X
 Saláty a kompoty
Zelný salát
Šopský X X X
Vel.sálaty
Míchaný salat s par. X X X
 Palačinky
Maliny X X
Javorový sirup X X X X
Marmelada X X X X
Pro naše nejmenší
Kuř.kousky se št.br. X X X X
Křidla se št.br. X X X X X
Přílohy
Bramboráčky X X X X X X
Zelňáky X X X X X
Brambora v alobalu X X
Fazolky na slanině X X X
Grilovaná zelenina X X X
Dresinky
Křen X
Česnek X
Švestková X X X
Pikantní X X X X X X
Hořčicová X X X X X X

Stránka 1

AleRGenY



nÁPOJOVý
lístek

PIVO

Svijanský máz 11° .......................0,3 l /20,- ..0,5 l/ 32,-

Pilsner Urquell 12° ......................0,3 l /24,- ..0,5 l/ 42,-

Frisco - brusinka, jablko .............................0,33 l/ 50,-

Nealko Stella ...............................................0,33 l/ 32,-

Nealko Birell ................................................0,33 l/32,-

kozel tmavý ..........................................láhev 0,5l/32,-

Řezané .........................................0,3 l /24,- ... 0,5 l/42,-

neAlkO

mattoni .............................................. 0,33 l .........25 ,-

Redbull .............................................. 0,25 l .........60 ,-

Nealko rozlévané

Coca-Cola (Zero) ................................ 0,3 l ..........30,-

Tonic (Zázvor) .................................... 0,3 l ..........30,-

Sprite ................................................. 0,3 l ..........30,-

Fanta ................................................. 0,3 l ..........30,-

Soda jemně perlivá .............................. 0,3 l ..........18,-

Džus (Jablko, Multi, Pomeranč, Jahoda) ...... 0,3 l ..........36,-

Džbán vody ............................................ 1 l ..........30,-

                                                  0,5 l ..........15,-

První džbán vody je ZDARMA k jídlu a k vínu.



tePlÉ nÁPOJe

Espresso ................................................................35,-

Latte ...................................................................45,-

Cappucino .............................................................40,-

Turecká káva .........................................................30,-

Vídeňská káva .......................................................40,-

Alžírská káva (0,02 l Carolains) ...........................55,-

Irská káva (0,02 l Jameson) ..................................55,-

Čaj (černý, ovocný, mátový, zelený) ....................25,-

Grog (0,04 l Božkov) ............................................45,-

Horká griotka (0,04 l griotka) ...............................45,-

Svařené víno (0,2 l Cabernet Sauvignon) .............45,-

VOdní dýMkY
1 ks  ...................................................................................... 99,-

Višeň, stříbrNé jablKO, máta,

trOpiK, bOrůVKa.

Tabáky lze mixovat, maximálně však 3 druhy.

Mládeži do 18 let zákaz prodeje a podnapilým taktéž.

V případě potřeby možnost oživení vodní dýmky

zakoupením uhlíku (10 kč)



exOtICkÉ sYPAnÉ čAJe 
Z RůZnýCH kOnCů sVětA

KONViČKa 0,4 l ....................................................................... 65,-

LATINSKÁ AMERIKA
mate rancho

Tradiční nápoj paraguayských indiánů. Výhonky ces-

míny obsahující kofein, třísloviny, thefylin a vitamíny 

A, B a C.

ČÍNSKÝ ČAJ
jasmín mandarin

Velmi dobrá základní třída zeleného čaje s květu jasmínu.

JIŽNÍ AFRIKA
rooibos super Grande

Z keře Asparagus linearis, obsahuje velké množství 

minerálů, neobsahuje žádný kofein.

OVOCNÉ ČAJE
indiánské léto

Kvalitní směs sušených borůvek, hroznového vína,

černého rybízu a květů ibišku.

VIETNAMSKÝ ČAJ
thái Nguyen tHOm NGON

Výborná a velmi oblíbená třída

vietnamského zeleného čaje.



APeRItIV
Cinzano bianco .................................... 0,1 l ..........40,-
Cinzano extra dry ................................ 0,1 l ..........40,-
Cinzano Rosso .................................... 0,1 l ..........40,-

sekt
Bohemia Demi .................................... 0,7 l ........240,-
Bohemia Brut ...................................... 0,7 l ........240,-
Bohemia Blanc de noirs ...................... 0,7 l ........240,-

MíCHAnÉ PAnÁkY

jeníček (0,02 l rum Božkov, 0,02 l Coca-cola) ........................25,-
jeníčkův džbánek (0,5 l rum, 0,5 l cola) ... 600,- ........450,-
mařenka (0,02 l vodka Božkov, 0,02 l pomerančový džus) .........25,-
mařenčin džbánek (0,5 l vodka, 0,5 l džus) .....................600,- ........450,-
jája (0,02 l Jégr, 0,02 l Redbull) ........................................35,-
jájův džbánek (0,5 l Jégr, 0,5 l Redbull) ....................900,- ........750,-
pája (0,02 l vodka, 0,02 l Redbull) ......................................30,-
pájův džbánek (0,5 l vodka, 0,5 l Redbull) ...............700,- ........550,-
milhaus (0,02 l vodka Božkov, třešeň, šťáva) .........................35,-

MíCHAnÉ dRInkY

tequilla sunrise (0,04 l Tequilla, 0,2 l pomeranč. džus, grenadina) .........90,-
Cuba libre (0,04 l Havana rum, 0,2 l Coca-cola, limetka) ...............90,-
mojito (0,04 l Havana rum, třtinový cukr, máta, limety, soda) .........................90,-
mojito Nealko (třtinový cukr, máta, limety, soda) .......................45,-
spritz (proseco, soda, aperol, pomeranč) ................................80,-



destIlÁtY
Vodka Božkov ................................... 0,04 l ..........35,-
Fernet Stock  ..................................... 0,04 l ..........35,-
Fernet Stock „Z“ ............................... 0,04 l ..........35,-
Fernet Stock Citrus  .......................... 0,04 l ..........35,-
Slivovice Švestka .............................. 0,04 l ..........45,-
Finlandia vodka ................................. 0,04 l ..........45,-
Beefeater Gin .................................... 0,04 l ..........55,-
Tequilla Pepe Lopes (silver, gold) .... 0,04 l ..........55,-

RUM
Rum Božkov ..................................... 0,04 l ..........35,-
Captain morgen ................................ 0,04 l ..........45,-
Glenn Hill Navigator 40% ................ 0,04 l ..........45,-
Legendario Elixir .............................. 0,04 l ..........80,-
Ron Zacapa Centenario 23. yo .......... 0,04 l ........140,-
Diplomatico Reserva Exclusiva 12. yo ... 0,04 l ........140,-
Pyrat Rum XO Reserva ..................... 0,04 l ........ 110,-
Bacardi white .................................... 0,04 l ..........55,-

lIkÉRY
Pepermint Božkov ............................. 0,04 l ..........35,-
Griotka Božkov ................................. 0,04 l ..........35,-
Becherovka ....................................... 0,04 l ..........35,-
Becherovka Lemond ......................... 0,04 l ..........35,-
Jagermeister ...................................... 0,04 l ..........55,-
Carolains ........................................... 0,04 l ..........55,-
Berentzen jablko ............................... 0,04 l ..........35,-
Berentzen švestka .............................. 0,04 l ..........35,-
Polar Jahoda ...................................... 0,04 l ..........35,-
Puschkin gold .................................... 0,04 l ..........35,-
Vodka meloun ................................... 0,04 l ..........35,-
Canadian XO maple Ligueur ............ 0,04 l ..........65,-

kOŇAk/BRAndY
metaxa ***** .................................... 0,04 l ..........55,-
metaxa ******* ................................ 0,04 l ..........65,-
Hennessy Fine de Cognac ................. 0,04 l ........130,-



WHIskeY & BOURBOn
Jameson ............................................. 0,04 l ..........55,-
Tullamore Dew ................................. 0,04 l ..........55,-
Jim Beam .......................................... 0,04 l ..........55,-
Johnnie Walker .................................. 0,04 l ..........55,-
Jack Daniels ...................................... 0,04 l ..........65,-
Jack Daniels honey ........................... 0,04 l ..........65,-
Jack Daniels Gentlman Jack ............. 0,04 l ........100,-
Chivas Regal 12. yo .......................... 0,04 l ........100,-
Tullamore Dew 12. yo ...................... 0,04 l ........ 110,-

chroupáníčko a bar

Chips Bohemia ......................................................35,-
Arašídy ..................................................................30,-
mandle ..................................................................50,-
kešu ...................................................................40,-
Tyčky ...................................................................30,-
TicTac ...................................................................20,-
žvýkačky ...............................................................20,-

cigarety a doutníky

marlboro  .............................................cena dle kolku
Camel ..................................................cena dle kolku
Zapalovač ..............................................................20,-

Quorum ...............................................................130,-
Shade .................................................................150,-
Vegafina ...............................................................160,-
Copan .................................................................180,-
Davidoff ..............................................................190,-
Romeo a Julieta ...................................................200,-
Cohiba .................................................................300,-



vína

ROZLÉVANÁ SUDOVÁ VÍNA:

 0,2 l 0,5 l 1 l
pálava 40,- 95,- 180,-                               
Jakostní bílé polosladké          

modrý portugal   40,- 95,- 180,-
Červené

bÍLÁ VÍNA
Z LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU

ryzlink rýnský 2013 - kabinet, suché .......................240 ,-
lednice - Hlohovsko, alkohol obj. 11,5 %, cukr 8,6 g/l,
doba archivace 2-3 roky
Víno světlejší žluté barvy s vůní lipového květu a zralé meruňky. Plná 
chuť se vyznačuje svěží kyselinou a výraznou mineralitou, která u vína 
vytváří velmi dlouhou dochuť. Doporučujeme k různým úpravám slad-
kovodních ryb, k mořským plodům a pokrmům z telecího masa.

Veltlínské Zelené 2015 - pozdní sběr, polosuché ......... 220,- 
Žabřice - Horní díly alkohol obj. 12,5%, cukr 8,3 g/l,
kyseliny 5,4 g/l, doba archivace 2-3 roky
Víno syté žluté barvy se slámovým odstínem,vůní květu a jádra mand-
loně. Chuť je mírně nasládlá, svěží, plná, s vyšší mineralitou a mand-
lovou příchutí v dochuti. Doporučujeme k vařenému masu, k drůbeži, 
ke smažené rybě.

tramín Červený 2014 - jakostní, polosuché .............. 210,-
lednice - alkohol obj. 12,5 %, cukr 11,7 g/l, kyseliny 7,1 g/l,
doba archivace 2-3 roky 
Víno žluté barvy s odstínem světlejšího zlata. Kořenitá vůně sladkého 
dřeva je v chuti doplněna svěží kyselinou, zbytkovým cukrem a tóny li-
metky. Celkový dojem z vína prodlužuje mírné  čajové  tříslo v dochuti.                                                                 
Víno doporučujeme k uzeným rybám a ke kořenitým jídlům.

Műller thurgau 2015 -  moravské zemské polosuché ... 190,- 
morava - alkohol obj. 12,0 %, cukr 13,3 g/l, kyseliny 7,5 g/l,
doba archivace 1 rok
Světle žlutá barva s odstínem žlutého melounu, vůně letního jablka 
a muškátového oříšku je v chuti doplněna harmonickým poměrem 
zbytkového cukru a svěží kyseliny citrusových plodů. Víno je vhodným 
doplňkem k lehkým předkrmům. 



 
rulandské Šedé 2014 - jakostní suché  ....................... 210,-
Žabřice - Korálov - alkohol obj. 11,5 %, cukr 7,9 g/l, kyseliny
6,3 g/l, doba archivace 2-4 roky
Víno světlejší žluté barvy s odstínem slámy. Pomerančovou vůni do-
plňuje vůně zralých hrušek a vůně lesního medu. Chuť je plná s vy-
váženým poměrem zbytkového cukru a kyselin. V dochuti se objevují 
citrusové plody, zvláště pak grapefruit.

pohádkové bílé 2014 - moravské zemské, polosladké .....195,-
morava - alkohol obj. 12%, cukr 19,3 g/l, kyseliny 6,9 g/l,
doba archivace 2 roky
Zámek Lednice a celý Lednicko-valtický areálová považován za místo 
nevšední pohádkové krásy,historie a vína.Bílá varianta Pohádkového 
vína má slámově žlutou barvu. Ve vůni se snoubí kořenitost a vůně suše-
né pomerančové kůry, doplněna vůní lesního medu. Chuť je plná, s vyš-
ším zbytkovým cukrem,svěží kyselinou a mírnou mineralitou. Víno lze 
doporučit k dezertům, pokrmům z husích jater,ovčím a uzeným sýrům.

sauvignon 2015 - pozdní sběr suché .............................. 280,- 
Žabřice Korálov - alkohol obj. 12%, cukr 7,8 g/l, kyseliny 5,9 gl, 
doba archivace 2-3 roky
Víno má žlutou světlejší žlutou barvu s odstínem lipového květu. 
Ve vůni se objevuje vůně květu kopřivy hluchavky, listu černého rybízu 
a angreštu. Chuť je mírně nasládlá s příchutí citrusových plodů a je 
doplněna příjemnou kyselinou,  prodlužující celkový dojem z vína.

svatovavřinecké Klaret 2015 - pozdní sběr, polosuché .. 260,-
Žabřice - Horní díly - alkohol obj. 12%, cukr 12,0 g/l, kyseliny 
5,9 g/l, doba archivace 1-2 roky
Víno tělové barvy s odstínem starého zlata, vůní květu viš-
ně a plané trnky. Plná, nazrálá chuť připomíná chuť bílého rybí-
zu a lesních jahod a je podpořena svěží kyselinou a jemným tříslem.                                                                                                            
Víno je vhodným doplňkem k masovým polévkám a pokrmům z těstovin.

RůŽOVÁ VÍNA

svatovavřinecké rosé 2015 - pozdní sběr, polosuché ......260,-
Žabřice - staré vinohrady - alkohol obj. 12,0%, cukr 13,1 g/l, 
kyseliny 4,2 g/l, doba archivace 1-2 roky
Víno má světle cihlovou barvu a vůně i chuť připomínají vůni a chuť 
jahod se smetanou. Působí velmi nazrálým dojmem s mírně vyšším slad-
kým tříslem na konci chuti. Jako doplněk se hodí k různým salátům - zele-
ninovým, ovocným i těstovinovým.



ČERVENÁ VÍNA 

svatovavřinecké 2015 - jakostní, polosuché .............. 190,-
Žabřice - Horní díly - alkohol obj. 13 %,cukr 9,0 g/l, kyseliny 5,4 g/l, 
doba archivace 2-3 roky
Tmavě červená barva je ve vůni provázena vůní sladkého koření, kve-
toucí pivoňky a kaštanového dřeva. V chuti je harmonicky propojen 
mírný zbytkový cukr s jemnou kyselinou a sladkým tříslem. Víno je 
vhodným doplňkem k pokrmům z tmavého masa a k různým úpravám 
zvěřiny.

pohádkové, rulandské modré
** sVatOVaVřiNeCKé  2014 - zemské suché ................. 190,-
Vinařská oblast morava - alkohol 12,0%, cukr 5,0 g/l,
kyseliny 5,5 g/l doba archivace 3 roky
Zámek Lednice a celý Lednicko - valtický areál bývá považo-
ván za místo nevšední pohádkové krásy, historie a vína. Ochut-
nejte Pohádkové červené víno , které je vytvořeno kupáží 
Rulandského modrého a Svatovavřineckého. Víno světlejší čer-
vené barvy, s vůní lesních jahod a harmonickou chutí peckové-
ho ovoce se svěží kyselinou, doplněnou mírným zbytkovým cukrem.                                                                                                                                       
Doporučujeme jej k pečenému vepřovému masu, k divočině i k různým 
úpravám hovězího.

rulandské modré 2014 - kabinet, suché ................... 240,-
Valtice - jižní svahy - alkohol obj. 12,5%, cukr 6,0 g/l, kyseliny 
5,5 gúl, doba archivace 2-3 roky
Víno má červeno hnědou barvu s granátovým odstínem. Vůně 
připomíná vůni vařené jahodové marmelády a kompotu z ost-
ružin. Chuť je plná se svěží kyselinou a s projevy ležení v sudech.                                                                                              
Víno je vhodným doplňkem k houbovým pokrmům, ke zvěřině i k tvr-
dým sýrům.

Platnost nápojového lístku od 1. 10. 2016

Nebereme platebNí KartY aNi straVeNKY.



MíCHAnÉ PAnÁkY

jeníček (0,02 l rum Božkov, 0,02 l Coca-cola) ........................25,-

jeníčkův džbánek (0,5 l rum, 0,5 l cola) ... 600,- ........450,-

mařenka (0,02 l vodka Božkov, 0,02 l pomerančový džus) .........25,-

mařenčin džbánek (0,5 l vodka, 0,5 l džus) .....................600,- ........450,-

jája (0,02 l Jégr, 0,02 l Redbull) ........................................35,-

jájův džbánek (0,5 l Jégr, 0,5 l Redbull) ....................900,- ........750,-

pája (0,02 l vodka, 0,02 l Redbull) ......................................30,-

pájův džbánek (0,5 l vodky, 0,5 l Redbull) ...............700,- ........550,-

milhaus (0,02 l vodka Božkov, třešeň, šťáva) .........................35,-



exOtICkÉ sYPAnÉ čAJe 
Z RůZnýCH kOnCů sVětA

  KONViČKa  0,4 l ......................65,-

VOdní
dýMkY

šíša ......99,-


