
Chronos
JÍDELNÍ
LÍSTEK

PŘEDKRMY
A CHUŤOVKY

2 ks Chleba se škvarkovou pomazánkou,

 restovanou cibulkou a okurkou .................55,-

1 ks Utopenec v kyselém nálevu ......................55,-

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

100 g Uzená kýta, hořčice, křen .. 70,- (+10 g/10 Kč)

150 g Domácí klobása, hořčice, křen ..................75,-

100 g Grilovaný camembert v alobalu  ................80,-

200 g Tatarský biftek s topinkami .....................240,-

            Topinky, 6 ks .............................................40,-

NEBEREME
STRAVENKY

PLATEBNÍ KARTY



POLÉVKY
dle denní nabídky

POKRMY
VENKOVSKÉ CHASY

150 g Cmunda po kaplicku

 (uzená kýta, bílé zelí, bramboráčky) .......140,-

400 g Marinovaná žebírka

 se šťouchaným bramborem a bílým zelím .....175,-

400 g  Pikantní fazole s klobásou na rozpálené pánvi

  s cibulkou a slaninou ...............................150,-

200 g Flank steak se šťouchaným bramborem,

 míchaný salát ..........................................255,-

GRILOVANÉ SPECIALITY 
PODÁVANÉ

NA ROZPÁLENÉ PÁNVI

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

200 g Krkovička ................................................160,-

400 g Marinovaná žebírka ................................150,-

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

400 g Kuřecí medová křídla ..............................150,-

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

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

DRUH ÚPRAVY
- domácí chléb + míchaný salát .............................+ 20,-

- s fazolkami na slanině a bramborou v alobalu ..+ 35,-

- s grilovanou zeleninou a bramboráčky ............+ 45,-



GRILOVANÉ SPECIALITY XXL

800 g Marinovaná žebírka ................................275,-

800 g  Kuřecí medová křidélka ..........................225,-

800 g  MIX, křidélka a žebírka ..........................245,-

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

PODÁVÁME S OMÁČKAMI A PEČIVEM

MALÉ SALÁTY
150 g Zelný salát .................................................40,-
150 g Šopský s balkánským sýrem a olivami .....70,-

VELKÉ SALÁTY
250 g Míchaný salát s parmazánem ....................95,-
... s grilovaným tofu ............................................+30,-
... s medovými křidélky .......................................+40,-
... s kuřecími kousky ...........................................+60,-
... 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,-



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, míchaný salát
 s česnekovým dresinkem ..........................65,-
1 ks Brambora s cibulkou, slaninou a dresink ..45,-
200 g Fazolky s cibulkou a slaninou ...................55,-
200 g  Grilovaná zelenina ....................................55,-
  20 g Omáčky dle výběru ...................................30,-
200 g Šťouchané brambory .................................40,-
4 ks Domácí chléb ............................................20,-

FOŠNA
PRO POČETNĚJŠÍ SKUPINY

1800 g  MIX PRO 6-8 OSOB ...........................990,-

Žebírka, křidélka, krkovice, kuřecí steak,

klobása, uzená kýta

FOŠNA I
... šťouchaný brambor, bílé zelí,

   fazolky, bramborák, brambory v alobalu

FOŠNA II
... míchaný a šopský salát, 

     fazolky, bramboráky, brambory v alobalu

Podáváme s omáčkami a pečivem



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 %.

NEBEREME
STRAVENKY

PLATEBNÍ KARTY
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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 /25,- ..0,5 l/ 35,-

Pilsner Urquell 12° ......................0,3 l /30,- ..0,5 l/ 45,-

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

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

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

Kozel tmavý ..........................................láhev 0,5l/35,-

Řezané .........................................0,3 l /30,- ... 0,5 l/45,-

NEALKO
Fresh pomeranč ................................... 0,2 l ..........55,-

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 ...................................................................50,-

Cappucino .............................................................45,-

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

Vídeňská káva .......................................................45,-

Alžírská káva (0,02 l Carolains) ...........................60,-

Irská káva (0,02 l Jameson) ..................................60,-

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,-

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,-

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,-
Prosecco .............................................. 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,-
Prosecco .............................................. 0,7 l ........240,-

MÍCHANÉ DRINKY
Z FRESH JUICE

NEALKO, Fresh - 2dcl
SCREWDRIVER VB. ......................................90 Kč
(Božkov vodka, Fresh)

SCREWDRIVER FF. ....................................100 Kč
(Finská, Fresh)

TEQUILLA SUNRISE ..................................120 Kč
(Tequilla, Fresh, Grenadina)

MIMOSA ..........................................................70 Kč
(Fresh, Proseco)

ABBEY ............................................................115 Kč
(Gin, Fresh)

MÍCHANÉ DRINKY

Cuba Libre ....................................................... 90 Kč
(0,04 l Havana rum, 0,2 l Coca-cola, limetka)

Mojito ............................................................... 90 Kč
(0,04 l Havana rum, třtinový cukr, máta, limety, soda)

Mojito Nealko .................................................. 60 Kč
(třtinový cukr, máta, limety, soda)

Spritz ............................................................... 85 Kč
(proseco, soda, aperol, pomeranč)



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 
dle nabídky
cena dle kolku
Zapalovač ..............................................................20,-

NEBEREME
STRAVENKY

PLATEBNÍ KARTY



vína

ROZLÉVANÁ SUDOVÁ VÍNA:

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

Modrý portugal     40,- 95,- 180,-
Červené

BÍLÁ VÍNA

POHÁDKOVÉ,
Rulandské šedé & Tramín červený 2015  ....... 210,-
moravské zemské víno, bílé víno,  polosladké
Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,5 %, cukr 21 g/l,
kyseliny 5,8 g/l, doba archivace 2 roky
Bílá varianta Pohádkového vína – kupáž Rulandského šedého a Tra-
mínu červeného – má slámově žlutou barvu. Ve vůni se snoubí kořeni-
tost a květnatost. Tramínu s hrozinkami a medem Rulandského šedého. 
Chuť je plná, s vyšším zbytkovým cukrem, svěží kyselinou a mírnou mi-
neralitou. Víno lze doporučit k dezertům, k uzeným sýrům, paštikám.

TRAMÍN ČERVENÝ 2016
- moravské zemské víno, polosuché ..................................... 220,- 
Vinařská oblast Morava, alkohol 12,5 obj. %, cukr 12,5 g/l,
kyseliny 7,0 g/l, doba archivace 3-5 let
Elegantní Tramín s nevtíravou vůní připomínající růže. Chuť je jemně 
kořenitá, v dochuti příjemně nasládlá.
Doporučujeme podávat k sladkým úpravám masa, k paštikám,
k měkkým ovčím a kozím sýrům a k sladkým dezertům.

RYZLINK RÝNSKÝ 2016 - kabinetní, suché ....... 230,-
Lednice - Končiny, alkohol obj. 10,5%, cukr 7,9 g/l, kyseliny 7,7g/l, 
doba archivace 3-4 let
Víno má jemně zelenou barvu. Ve vůni se projevují typické lipové tóny.
V chuti dominuje svěží kyselina, která je ozvláštněná dřevitými tóny. 
Doporučujeme k různý úpravám drůběžího masa. Ryzlink z naší řady 
„Qline“. Víno bylo v kontaktu s pálenými dubovými hoblinami během 
fermentace, následně mícháno na jemných kalech po dobu 5ti měsíců.



VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2016 ................................ 260,-
- pozdní sběr, suché
Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 12,0 %, cukr 5,8 g/l,
kyseliny 5,7 g/l, doba archivace 2 - 3 roky
“Veltlín“ s jemnou zeleno-žlutou barvou. Jemná a elegantní vůně 
obsahující typické pepřové aroma doplněné o tóny bílého ovoce.
V chuti je lehký, svěží a vyvážený. Ideální k servírování při obědě 
jako příjemné osvěžení. Ideálně kombinovat s kuřecím masem.
Ocenění: WEINparade Poysdorf 2017- stříbrná medaile

MÜLLER THURGAU 2016 - pozdní sběr, suché... 260,-
Unkovice - Přední trať unkovská, alkohol obj. 12,0%,
cukr 9,2 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2-3 roky
Víno se světlejší barvou s jemným zelenožlutým odstínem.
Květnatá vůně je doplněna travnatými tóny a v chuti dominuje svěží 
kyselina. Víno působí svěžím dojmem s příjemnou minerální dochutí.
Doporučujeme k předkrmům, rybám nebo měkkým sýrům.

SAUVIGNON 2016 - pozdní sběr, suché  ..........................280,-
Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12 %, cukr 6,2 g/l,
kyseliny 7,1 g/l, doba archivace 2 roky
Víno zelenožluté barvy. S výraznou odrůdovou vůní po zelených bylinkách, 
hluchavce a citrusové trávě. Chuť je svěží, s pikantní kyselinou, v do-
chuti s tóny po citrusových plodech. Výborné k darům moře, grilovaným 
rybám a sýrům.

CHARDONNAY 2016 - pozdní sběr, suché .............. 280,- 
Lednice - U červené studánky, alkohol obj. 12,5%, cukr 7,9 g/l, 
kyseliny 7,4 g/l, doba archivace 3-4 roky
Víno má světlejší žlutozelenou barvu. V jemné vůni převládají tóny 
zeleného banánu s náznakem lískového oříšku.
Chuť je harmonicky vyvážená, minerální, plná s dochutí po grape-
fruitu. Jako doplněk se hodí k hutnějším úpravám drůbežího masa, 
nebo k smetanovým sýrům s bílou plísní typu Hermelín nebo President 
Rondelé s ořechy.

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - výběr z hroznů, suché .... 280,-
Valtice - U cihelny, alkohol 14,0obj. %, cukr 5,7 g/l,
kyseliny 6,7 g/l, doba archivace 2-3 roky
“Rulandské“ se zeleno-zlatou barvou. V ovocné vůni jsou nejvíce za-
stoupeny jemné pomerančové tóny. Chuť je plná, vyvážená s příjem-
ným zbytkovým cukrem a kyselinou, s velkým potencionálem ke zrání. 
Ideálně servírovat v kombinaci se sýry a uzeninami.

RŮŽOVÁ VÍNA
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2016 ..................... 230,-
- pozdní sběr, růžové, polosuché
Víno s meruňkovo-cihlovým odstínem. Vůně je ovocná, smetanová
s mandlovým dozníváním.Chuť je plná, na první dojem dominuje zbyt-
kový cukr, ale po chvíli se projeví příjemně svěží kyselinka s mandlo-
vou dochutí. Doporučujeme ke grilovaným rybám a kuřecímu masu 
se zeleninovou přílohou.



ČERVENÁ VÍNA 

POHÁDKOVÉ,
RULANDSKÉ MODRÉ & SVATOVAVŘINECKÉ .... 210,-
moravské zemské víno, červené víno, suché
Vinařská oblast Morava; alkohol obj. 12,5%,
cukr 3,5 g/l, kyseliny 5,1g/l, doba archivace 2 roky
Ochutnejte Pohádkové červené víno, které je vytvořeno kupáží Ru-
landského modrého a Svatovavřineckého. Víno tmavě červené barvy, 
s vůní povidel z červeného ovoce doplněné o toustové tóny.
Chuť je harmonická, sametová s mírným zbytkovým cukrem.
Doporučujeme jej k pečenému vepřovému masu, k divočině i k různým 
úpravám hovězího.

RULANDSKÉ MODRÉ 2016
pozdní sběr, suché .................................................................. 260,-
Valtice - Kamenná hora, alkohol obj. 13 %, cukr 0,3 g/l,
kyseliny 5,4 g/l, doba archivace 3-5 let
Elegantní víno s odrůdově intenzivnější barvou. Ve vůni kompozice 
tónů švestkové šťávy, v konci borůvka. Chuť je hřejivá, harmonicky 
taninová s tóny dubového dřeva. Víno je vhodné podávat k uzeným 
masům, k pečeni z tmavých mas a zvěřiny.

SEVAR 2016 - kabinetní, suché.................................... 310,-
Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12 %, cukr 0,05 g/l, kyseliny 
5,3 g/l, doba archivace 2 let
Výjimečné červené víno. Odrůda vznikla křížením odrůd Seyve villard 
x Svatovavřinecké, za účelem vytvořit aromatickou modrou odrůdu. 
Vyznačuje se výraznou aromatikou připomínající tóny bílých muškáto-
vých odrůd, dále ve vůni můžeme nalézt tóny rybízu a ostružin. Barva 
je tmavě rudá, chuť plná a odrůdová. Víno je vhodným doplňkem 
k sladkým pokrmům, dezertům či různým druhům kvalitní čokolády.

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,-

NEALKO
Fresh - 2dc 

DRINK S FRESH JUICE
Screwdriver VB. - 90 Kč
(Božkov vodka, Fresh)
Screwdriver FF. - 100 Kč
(Finská, Fresh)
Tequilla Sunrise - 120 Kč
(Tequilla, Fresh, Grenadina)
Mimosa - 70 Kč
(Fresh, Proseco)
Abbey - 115 Kč
(Gin, Fresh)

FRESH  

55,-

NOVINKA


