
Chronos

JÍDELNÍ
LÍSTEK

 PŘEDKRMY A CHUŤOVKY

100 g  Nakládaný hermelín s domácím chlebem a              

 zelným salátem ........................................ 90,-

100 g Grilovaný hermelín s domácím chlebem, 

	 salátem	a	švestkovou	omáčkou	..............	110,-

120	g	 Domácí	klobása	s	naší	hořčicí,	domácím	

	 chlebem	a	křenem	..................................	100,-

200 g   Tatarský biftek s topinkami  .....................250,-

100 g  Grilovaný kozí sýr s domácím chlebem,  

													salátem	a	vlašskými	ořechy	..................	155,-

NEBEREME
STRAVENKY

PLATEBNÍ KARTY



HLAVNÍ JÍDLA
160	g	 Kuřecí	steak ..........................................   150,-

200	g	 Krůtí	steak		 ...........................................   170,-

400	g		 Kuřecí	medová	křídla ............................   160,-

400	g	 Marinovaná	žebírka ..............................   180,-

200	g		 Vepřová	krkovice	 .................................   160,-

200	g	 Vepřová	panenka ...................................   170,-

200	g	 Hovězí	rumpsteak	 ................................   240,-

200	g	 Krevety	na	bílém	víně	 ..........................   250,- 

DRUHY ÚPRAVY
-	s	domácím	chlebem,	salátem	a	dresingy ............. + 20,-

- s	fazolkami	na	slanině	a	šťouchanými	brambory + 40,-

- se smetanovým špenátem a domácími

  mandlovými  kroketami .................................. + 60,-

PRO JEDLÍKY
800 g Marinovaná	žebírka ..............................   330,-

800 g  Kuřecí	medová	křidélka	 .......................   290,-

800 g  Grillmix ................................................   310,-

ALERGENY
NA VYŽÁDÁNÍ U OBSLUHY

NEBEREME
STRAVENKY

PLATEBNÍ KARTY



SALÁTY
250	g	 Salát	se	sušenými	rajčaty		 ....................   110,-
250	g	 Salát	s	červenou	čočkou	 ......................   110,-
250	g	 Salát	s	červenou	řepou		 ........................   110,-

DRUHY ÚPRAVY
- s parmezánem  .................................................. + 40,-

- s feta sýrem    .................................................... + 40,-

- s grilovaným hermelínem  ................................. + 80,-

- s grilovaným kozím sýrem   ............................... + 90,-

-	s	kuřecím	masem		 ............................................ + 80,-

-	s	krůtím	masem		 ............................................... + 90,-

-	s	vepřovou	panenkou	 ........................................ + 90,-

-	s	hovězím	rumpsteakem		 ................................ + 120,-

FOŠNA
PRO POČETNĚJŠÍ SKUPINY
2000 g  	Kuřecí,	žebra,	křídla,	klobása,	grilovaný
	hermelín,	krkovice,	krůtí,	panenka, kozí sýr.....1300,-

FOŠNA I
-	šťouchané	brambory,	mandlové	krokety,	
			fazolky	se	slaninou

FOŠNA II
- salát	s	červenou	řepou,	salát	se	sušenými	rajčaty	
		salát	s	červenou	čočkou

SLADKÉ NEJEN NA ZÁVĚR
Palačinky	s	horkými	malinami,	zmrzlinou	

a	šlehačkou		 ................................................................85,-



NÁPOJOVÝ
LÍSTEK

PIVO
Svijanský máz 11° .......................0,3 l /30,- ..0,5 l/ 40,-
světlý	ležák	speciál

Pilsner Urquell 12° ......................0,3 l /35,- ..0,5 l/ 55,-
světlý	ležák

Frisco - brusinka, jablko .............................0,33 l/ 55,-

Nealko Birell ...............................................0,33 l/ 40,-

Birell ochucený  ..........................................0,33 l/ 40,-

Kozel tmavý ........................................láhev 0,5 l/ 40,-

Řezané	(Plzeň/Kozel) ......................0,3 l /40,- .. 0,5 l/ 50,-

NEALKO
Mattoni .............................................. 0,33 l ..........30,-

Redbull .............................................. 0,25 l ..........65,-

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,-

Ledový	čaj	Nestea	 .............................. 0,4 l ..........50,-

Kitl       ................................................ 0,5 l ..........45,-

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

Džus        ................................................... 0,3 l ..........40,-

Džbán	vody  .......................  .......0,5 l /15,- ..1 lt./ 30,-

První džbán vody je ZDARMA k jídlu a k vínu.



TEPLÉ NÁPOJE

Espresso ................................................................40,-

Latte ...................................................................60,-

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

Turecká káva .........................................................35,-

Vídeňská	káva .......................................................60,-

Alžírská	káva	(0,02	l	Carolains) ...........................70,-

Irská	káva	(0,02	l	Jameson) ..................................70,-

Čaj	(černý,	ovocný,	mátový,	zelený) ....................40,-

Grog (0,04 l Božkov) ............................................50,-

Horká	griotka	(0,04	l	griotka) ...............................50,-

Svařené	víno	(0,2	l	Modrý Portugal) ....................50,-

MÍCHANÉ PANÁKY

Jeníček (0,02	l	rum	Božkov,	0,02	l	Coca-cola) ........................40,-

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

Mařenka (0,02	l	vodka	Božkov,	0,02	l	pomerančový	džus) .......40,-

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

Jája (0,02	l	Jägermeister,	0,02	l	Redbull) ...............................45,-

Jájův džbánek (0,5	l	Jägermeister,	0,5	l	Redbull) ..................900,-

Pája (0,02	l	vodka,	0,02	l	Redbull) ......................................40,-

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

Milhaus (0,02	l	vodka	Božkov,	třešeň,	šťáva) .........................40,-



EXOTICKÉ SYPANÉ ČAJE 
Z RŮZNÝCH KONCŮ SVĚTA

KONVIČKA 0,4 l ....................................................................... 99,-

LATINSKÁ AMERIKA
Mate Rancho

Tradiční	nápoj	paraguayských	indiánů.	Výhonky	cesmí-

ny	 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 ..........50,-
Cinzano	extra	dry ................................ 0,1 l ..........50,-
Cinzano Rosso .................................... 0,1 l ..........50,-
Prosecco .............................................. 0,1 l ..........45,-

SEKT
Bohemia Demi .................................... 0,7 l ........320,-
Bohemia Brut ...................................... 0,7 l ........320,-
Prosecco .............................................. 0,7 l ........320,-

MÍCHANÉ DRINKY
Cuba Libre (0,04	l	Bacardi	rum,	0,2	l	Coca-cola,	limetka) ....95,-

Mojito (0,04	l	Bacardi	rum,	třtinový	cukr,	máta,	limety,	soda) ...95,-

Mojito Nealko (třtinový	cukr,	máta,	limety,	soda) ..............65,-

Aperol Spritz (proseco,	soda,	aperol,	pomeranč) ................95,-

Hugo Spritz (proseco,	soda,	bezová	šťáva,	pomeranč) ..........95,-

Mimóza (0,15	l	proseco,	0,15	l	pomerančový	džus	) ...............95,-

DESTILÁTY
Vodka	Božkov ................................... 0,04 l ..........45,-
Fernet Stock  ..................................... 0,04 l ..........45,-
Fernet Stock Citrus  .......................... 0,04 l ..........45,-
Slivovice Švestka .............................. 0,04 l ..........50,-
Finlandia vodka ................................. 0,04 l ..........55,-
Beefeater Gin .................................... 0,04 l ..........70,-
Beefeater Pink Gin ............................ 0,04 l ..........70,-
Beefeater Orange .............................. 0,04 l ..........70,-
Tequilla	Pepe	Lopes	(silver,	gold) .... 0,04 l ..........60,-
Hildprant	(	hruška,	malina	)	 ............. 0,04 l ..........90,-



RUM
Rum	Božkov ..................................... 0,04 l ..........45,-
Captain Morgen ................................ 0,04 l ..........55,-
Legendario Elixir .............................. 0,04 l ..........90,-
Ron	Zacapa	Centenario	23.	yo .......... 0,04 l ........150,-
Diplomatico	Reserva	Exclusiva	12.	yo ... 0,04 l ........150,-
Pyrat	XO	Reserva ............................. 0,04 l ........130,-
Bacardi Carta Blanca  ....................... 0,04 l ..........65,-

LIKÉRY
Pepermint	Božkov ............................. 0,04 l ..........40,-
Griotka	Božkov ................................. 0,04 l ..........40,-
Becherovka ....................................... 0,04 l ..........45,-
Becherovka Lemond ......................... 0,04 l ..........45,-
Jägermeister ...................................... 0,04 l ..........65,-
Baileys ............................................... 0,04 l ..........60,-
Berentzen jablko ............................... 0,04 l ..........40,-
Berentzen švestka .............................. 0,04 l ..........40,-
Polar Jahoda ...................................... 0,04 l ..........40,-
Puschkin gold .................................... 0,04 l ..........40,-
Vodka Meloun ................................... 0,04 l ..........40,-

KOŇAK/BRANDY
Metaxa ***** .................................... 0,04 l ............65,-
Metaxa ******* ................................ 0,04 l ............75,-
Godet Paradise .................................. 0,04 l .......... 120,- 
Remmy	Martin .................................. 0,04 l .......... 150,- 



WHISKEY & BOURBON
Jameson ............................................. 0,04 l ..........65,-
Tullamore Dew ................................. 0,04 l ..........65,-
Jim Beam  ......................................... 0,04 l ..........65,-
Johnnie Walker .................................. 0,04 l ..........65,-
Jack Daniel′s ..................................... 0,04 l ..........85,-
Jack Daniel′s Fire .............................. 0,04 l ..........85,-
Jack Daniel′s	Honey .......................... 0,04 l ..........85,-
Jack Daniel′s Gentleman Jack ........... 0,04 l ........120,-
Chivas	Regal	12.	yo .......................... 0,04 l ........100,-
Tullamore	Dew	12.	yo ...................... 0,04 l ........120,-

chroupáníčko a bar

Chips Bohemia ......................................................45,-
Arašídy ..................................................................35,-
Mandle ..................................................................60,-
Kešu ...................................................................50,-
Tyčky	 ...................................................................40,-
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   50,- 100,- 190,-                               
Jakostní bílé polosladké          

Modrý portugal     50,- 100,- 190,-
Červené

BÍLÁ VÍNA 0,75L

POHÁDKOVÉ,
Veltlínské zelené & Rulandské šedé & Tramín 
červený  .............................................................................. 179,-
moravské zemské víno, polosladké
Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 20,5 g/l, kyseliny 
4,8 g/l, doba archivace 2 roky.
Jiskrné víno s nádhernou zlatavo-zelinkavou barvou, které vzniklo 
kupáží odrůd Veltlínské zelené, Ruland-ské šedé a Tramín červený, 
které mu propůjčily všech-ny své ušlechtilé tóny a vlastnosti. Ve vůni 
se snoubí tramínová kořenitost a ovocitost  doplněná vůní lipo-vého 
květu. Chuť je plná s vyšším zbytkovým cukrem, svěží kyselinou a mír-
nou mineralitou.

TRAMÍN ČERVENÝ 2020 ...................................... 349,- 
pozdní sběr, polosladké
Sedlec - Nad Nesytem: alkohol 10,5%, cukr 24,7 g/l, kyseliny 8,5 g/l, 
doba archivace 2-3 roky.
Tramín“ s krásnou zlatožlutou barvou. V intenzivní vůni najdete příjem-
nou kombinaci tropického ovoce, liči, citrusů a jemnou kořenitost. V chuti 
je víno taktéž krásně ovocné, kořenité a pikantní kyselina dotvá-ří typic-
kou šťavnatost. Víno doporučujeme podávat k ovčím či kozím sýrům.
Ocenění: Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2021, Stříbrná medaile - 
FESTWINE 2021, Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021.

RYZLINK VLAŠSKÝ 2020  ................................... 199,-
moravské zemské víno polosuché
Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 9 g/l, kyseliny 5,4 g/l, 
doba archivace 2-3 roky.
Ryzlink vlašský s krásnou žlutozelenou barvou. V aro-matickém profilu 
vína dominují vůně lipového květu, tropického ovoce a příjemné květinové 
tóny. V chuti je víno krásně svěží, dlouhé a lehce minerální. Víno je ideální 
servírovat k masovým závinům, slaným po-chutinám a chlebíčkům.
Ocenění: Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2021, Zlatá medaile -
FESTWINE 2021, Bronzová medaile - Hustopečská pečeť 2021.



VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2020  ................................ 209,-
pozdní sběr, polosuché 
Žabčice - Horní díly: alkohol 11%, cukr 11,6 g/l, kyseliny 6,9 g/l, 
doba archivace 2-3 roky.
 „Veltlín“ s krásnou zelenkavou barvou. V intenzivní vůni najdete pří-
jemnou kombinaci citrusů, lipového květu a jemné kořenitosti. V chuti 
je víno svěží, lehké a typická mandlová dochuť krásně podtrhuje celkový 
dojem z vína. Víno doporučujeme podávat k slaným předkrmům.
Ocenění: Stříbrná medaile - FESTWINE 2021,  Zlatá medaile - 
Lednické vinné trhy 2021.

PÁLAVA 2020 - pozdní sběr, polosladké ........................... 389,-
Valtice - Kamenné hory: alkohol 11,5%, cukr 38,4 g/l, kyseliny 
7,7 g/l, doba archivace 2-3 roky.
Pálava s krásnou zlatavou barvou. V intenzivním aro-matickém 
profilu vína najdeme příjemnou kombinaci meruněk, citrusů, liči 
a typické kořenitosti. V chuti je víno krásně plné, ovocné, harmo-
nické s typickou me-dovostí v závěru. Víno je ideální kombino-
vat s ovocný-mi dezerty jako perfektní tečku za výbornou hostinou.  
Ocenění: Velká zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021.

SAUVIGNON 2020 - kabinetní, polosuché  ......................249,-
Brod nad Dyjí - Brodské stráně: alkohol 11,5%, cukr 9,2 g/l, kyseliny 
6,2 g/l, doba archivace 2-3 roky.
Sauvignon s typickou zelenkavou barvou. Ve vůni vína se příjemně 
snoubí tóny rybízu, broskve a tropického ovoce. V chuti taktéž najdete 
rybíz, citronovou trávu a pikantní kyselina dává vínu příjemnou svě-
žest. Víno doporučujeme k lehkým studeným předkrmům.

CHARDONNAY 2020 - pozdní sběr, polosuché ....... 249,- 
Hustopeče - Čtvrtě: alkohol 11%, cukr 10,6 g/l, kyseliny 7,9 g/l, 
doba archivace 2-3 roky.
Chardonnay s krásnou zelenožlutou barvou. V aro-matickém profilu 
můžete najít příjemnou kombinaci čerstvě rozkrojené hrušky, meruňky 
a citronové trávy. V chuti je víno plné, harmonické a díky dlouhé per-
-zistenci se skvěle hodí k sýrům holandského typu či kachním paštikám..  
Ocenění: Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021.

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2020 -výběr z hroznů polosladké ....329,-
Morava: Alkohol: 12,5 %, cukr: 21,4 g/l, kyseliny:  7,3 g/l, doba ar-
chivace 2-3 roky.
Rulandské šedé s typickou žlutou barvou. Ve vůni se příjemně snoubí tóny 
čerstvě rozkrojené hrušky s typickou medovostí. V chuti je víno příjemně 
šťavnaté, svěží a harmonické. Doporučujeme podávat k sýrům holand-
ského typu.
ocenění: ZM – Muvina Prešov 2021.



RŮŽOVÁ VÍNA
CABERNET MORAVIA rose 2020 ................... 179,-
moravské zemské víno, růžové, polosuché.
Vinařská oblast Morava: alkohol 10,5%, cukr 9 g/l, kyseliny 6 g/l .
„Cabernet“ s krásně sytou růžovou barvou. Ve vůni na-jdete typickou 
kombinaci černého rybízu, třešní a viš-ní. V chuti je víno příjemně leh-
ké, svěží a ovocné. Víno doporučujeme jako skvělé osvěžení v horkých 
letních dnech. 

ČERVENÁ VÍNA 

POHÁDKOVÉ,
Svatovavřinecké + Rulandské modré  ............................ 179,-
Moravské zemské víno, polosuché.
Morava: Alkohol: 10,5 %, cukr: 9 g/l , Kyseliny: 5,5 g/l, doba archivace: 2 roky.
Zámek Lednice a celý Lednicko-valtický areál bývá považován za 
místo nevšední pohádkové krásy, historie a vína. Ochutnejte Pohád-
kové červené víno, které je vytvořeno kupáží Svatovavřineckého a 
Rulandského modrého. Víno tmavě červené barvy, s vůní povidel z 
červeného ovoce doplněné o toustové tóny.Chuť je harmonická, sa-
metová s  mírným zbytkovým cukrem. Doporučujeme jej k pečenému 
vepřovému masu, k divočině i k různým úpravám hovězího.

Dornfelder 2020 2020
Pozdní sběr, suché .................................................................. 269,-
Vinařská oblast: Morava:  Alkohol: 11 %, cukr 0,5 g/l, kyseliny: 
5,3 g/l, .doba archivace 2-3 roky.
Dornfelder s tmavě rudou barvou s fialovými odlesky. V intenzivní 
ovocné vůni najdete lesní plody, ostružiny a čokoládu. V chuti je 
víno plné, lehce čokoládové a příjemně ovocné. Víno doporučujeme 
podávat k hovězím steakům s švestkovou omáčkou.

CABERNET MORAVIA 2020 .............................. 199,-
moravské zemské, suché.
Vinařská oblast: Morava:  Alkohol: 10,5 %, cukr 0,5 g/l, kyseliny: 
5,3 g/l, doba archivace 2-3 roky.

Cabernet Moravia s typickou tmavě granátovou bar-vou. V intenzivní 
vůni můžete najít příjemnou kom-binaci černého rybízu, višní a čo-
kolády. V plné chuti dominuje černý rybíz s jemným tříslem. Víno do-
poru-čujeme podávat k masovým pokrmům připraveným z tmavého 
masa. 

NEBEREME PLATEBNÍ KARTY

ANI STRAVENKY.



Jeníček (0,02	l	rum	Božkov,	0,02	l	Coca-cola) ........................40,-

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

Mařenka (0,02	l	vodka	Božkov,	0,02	l	pomerančový	džus) .......40,-

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

Jája (0,02	l	Jägermeister,	0,02	l	Redbull) ...............................45,-

Jájův džbánek (0,5	l	Jägermeister,	0,5	l	Redbull) ..................900,-

Pája (0,02	l	vodka,	0,02	l	Redbull) ......................................40,-

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

Milhaus (0,02	l	vodka	Božkov,	třešeň,	šťáva) .........................40,-



EXOTICKÉ SYPANÉ ČAJE
Z RŮZNÝCH KONCŮ SVĚTA

 KONVIČKA  0,4 l .......................99,-

NEBEREME
STRAVENKY

PLATEBNÍ KARTY


