jídelní lístek
malá jídla	
100 g Domácí utopenec (špekáček, cibule, ocet, chilli, kozí roh) (1, 3, 7)
150 g Bruschetta (kuřecí játra, marmeláda z červené cibule) (1, 3, 7)
100 g	Carpaccio z červené řepy (červená řepa, kozí sýr, rukola,
balsamico) (1, 3, 7)			
100 g Lososový tataráček (losos, Crème fraîche, kopr, citron) (1, 3, 4, 7)

59,69,69,119,-

polévky
dle denní nabídky

ryby
150 g Steak ze sumce (7)
150 g Pražma královská s bylinkovým máslem (7)

hlavní
150 g Hovězí líčka na červeném víně s kořenovou zeleninou (7, 9, 12)
150 g Hovězí svíčková pečeně, variace knedlíků (1, 3, 7, 9)
400 g	Vepřová žebra v domácí BBQ marinádě
(vepřová žebra, křen, hořčice, beraní rohy, chléb) (1, 3, 7, 10)

169,219,-

jídla
129,159,179,-

Těstoviny, dětská jídla	
100 g Kuřecí řízek (1, 3, 7)			
150 g	Špagety Carbonara (špagety, slanina, cibule, vejce,
smetana, eidam) (1, 3, 7)			
200 g	Tagliatelle s lososem a brokolicí (1, 3, 4, 7)
200 g	Domácí gnocchi pomodoro (gnocchi, rajčata, bazalka, cibule,
česnek, parmazán) (1, 3, 7)		

78,79,149,59,-

saláty
150 g	Salát z červené řepy (červená řepa, polníček, list červené řepy,
balkánský sýr, balsamico) (7)
150 g	Caesar salát s česnekovými krutony (kuřecí prso,
ledový salát, ančovičky, majonéza) (1, 3, 7)

49,79,-

Něco pro mlsouny
150 g	Povidlové taštičky (taštičky, zakysaná smetana, máslo,
skořice, mandle) (1, 3, 7, 8)
150 g Krupicová kaše (mléko, máslo, kakao) (1, 7)

59,49,-
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jídelní lístek
Minutková

masa

200 g	Hovězí burger (hovězí přední, cibule, rajče, salát, čedar,
vejce, slanina, dresink, hranolky) (1, 3, 7, 10)
200 g Lákovaná kotleta na grilu
200 g Steak z vepřové panenky
200 g Top blade steak
150 g	Lososový burger (losos, baby špenát, zakysaná smetana,
kopr, cibule, kapary) (1, 3, 4, 7)
150 g Kuřecí prsíčko špikované špenátem a mozzarelou (7)
180 g	Kachní prsíčko Sous-vide (kachní prso, brusinky, polenta,
červené víno) (1, 7, 12)

179,129,139,159,209,139,169,-

přílohy
200 g	Vařené brambory (7)
200 g Bramborová kaše (7)
200 g Bramborový fondán (brambory, smetana, bylinky) (7)
200 g	Sedlácké brambory (brambory, cibule, česnek, slanina,
majoránka, smetana) (7)
200 g Steakové hranolky
200 g Domácí mandlové krokety
1 ks
Bagetka (1, 3, 7)
200 g Kukuřice na másle (7)
150 g Grilovaná zelenina (7)
200 g Zeleninový cous-cous (vývar, zelenina, cous-cous, bylinky) (1, 9)

29,29,39,39,39,39,29,39,49,49,-

omáčky
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g

Pepřová (nakládaný pepř, dijónská hořčice, smetana) (7, 10)
Houbová (hříbky, smetana) (7)
Bazalková (bazalka, parmazán, smetana, česnek) (7)
Sweet chilli (lehce pikantní asijská omáčka)
Domácí tatarka (7)

39,39,39,39,1 9,-

dezerty
-dle denní nabídky
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nápojový lístek
lihoviny

aperitivy
0,1 l	Martini Dry
0,1 l	Martini Bianco

40,40,-

vína	
48,58,48,-

šumivá vína
Bohemia Sekt Demi Sec
Bohemia Sekt Rosé
Bohemia Sekt Prestige
Bohemia Sekt Neal.
Prosecco
Dětský sekt

pivo
0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l

0,04 l Four Roses

49,-

Irská Whisky

0,75 l	Lahvová vína (12)
–dle vinné karty
0,187 l	Znovín Vel. zelené (12)
0,187 l Znovín Pálava (12)
0,187 l Znovín Frankovka (12)

0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l

Kentucky whisky

250,250,340,250,250,75,-

točené
Pilsner Urquell 12° (1)
Pilsner Urquell 12° (1)
Radegast 10° (1)
Radegast 10° (1)
Radegast Birell (1)
Radegast Birell (1)

25,36,18,24,18,24,-

pivo lahvové
0,33 l Frisco–brusinka
0,5 l Birell-sklo, plech (1)

38,25,-

lihoviny
tennessee whisky
0,04 l	Jack Daniels
0,04 l	Jack Daniels Honey

69,69,-

Skotská whisky
0,04 l Ballantines
50,0,04 l Chivas Regal 12 YO
79,0,04 l Glenlivet Found. Reserve 109,-

0,04 l	Jameson
0,04 l	Jameson Caskmates
0,04 l	Jameson Select Reserve
0,04 l Tullamore Dew

50,60,99,50,-

Ovocné pálenky
0,04 l Hruškovice
0,04 l Slivovice

40,40,-

Rumy		
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Havana Añejo 3 YO
46,Havana Añejo Especial 69,Havana Club Añejo 7 YO 89,Don Papa
99,Ron Zacapa Cen. 23 YO 109,Diplomático Res. Excl.
115,Captain Morgan
46,-

Likéry/ostatní destiláty
0,04 l Becherovka Originál
0,04 l Becherovka Lemond
0,04 l	Jägermeister
0,04 l Absinth Pernod
0,04 l Stará Myslivecká
0,04 l Božkov Peprmint
0,04 l Božkov Tuzemský
0,04 l Fernet Stock, Citrus
0,04 l Absolut Vodka
0,04 l Beefeater Gin
0,04 l Playmount Gin
0,04 l	Malibu
0,04 l	Metaxa 5*
0,04 l Tequila Olmeca
0,04 l Baileys
0,04 l	Vodka ochucená
–dle nabídky

36,36,50,150,36,36,36,36,45,45,79,40,45,55,40,40,-

nápojový lístek
míchané nápoje	

teplé nápoje	

alkoholické

káva	

	Mojito
75,(Havana 3 YO 0,04 l, máta,
třtinový cukr, limetka, soda)

30 ml Espresso
60 ml Espresso Lungo
60 ml Espresso Doppio
Bezkofeinové Espresso
Babiččina káva (turecká)
Cappuccino (7)
Bezkof. Cappuccino (7)
Latte Macchiato (7)
	Vídeňská káva (7)
	Pařížská káva
(Baileys 0,02 cl)
	Irská káva
(Jameson 0,02 cl)
	Ledová káva
šlehačka, zmrzlina (7)
0,3 l Frappé (káva s ledem)
Porce šlehačky

	Cuba Libre
65,(Havana 3 YO 0,04 l, Coca
Cola, limetka)
	Gin Tonic
75,(Beefeather Gin 0,04 l, Tonic,
citron/okurka)
	Beton
56,(Becherovka originál 0,04 l,
Tonic, citron)
nealkoholické
	Mojito
50,(Jablečný džus 0,1 l, soda,
třtinový cukr, limetka, máta)

nealkoholické nápoje	
0,33 l Neperlivá voda
0,33 l	Jemně perlivá voda
0,1 l	Voda „z kohoutku“
0,2 l Perlivá voda
2l
Džbán vody
0,25 l Pepsi (sklo)
0,25 Pepsi Light (sklo)

28,28,4,20,30,28,28,-

limonády
0,3 l Točená limonáda
0,5 l Točená limonáda
0,3 l	Domácí limonáda
–dle nabídky
0,5 l	Domácí ledový čaj
–dle nabídky
0,1 l	Džusy rozlévané
–dle nabídky
0,25 l Džus (sklo)–dle nabídky
0,25 l Redbull–dle nabídky

12,20,38,38,10,28,50,-

34,34,59,34,34,44,44,44,38,44,64,48,39,5,-

Nealkoholické horké nápoje
Horká čokoláda
-mléčná/bílá (1, 6, 7)
39,	Horká čokoláda se šlehačkou
-mléčná/bílá (1, 6, 7)
44,	Čaj
32,	Grog
-Tuz. Božkov 0,04cl (1)
38,0,2 l Svařené víno (12)
38,-

doplňkový sortiment	
Cigarety–dle nabídky
Zapalovač
Chipsy
Mandle
Dětské pochutiny–dle nabídky

20,35,45,-

vinařství macháček

Vinařství se nachází v obci Vnorovy, ležící na náhorní rovině mezi Bílými
Karpaty a Chřiby.
Vinařství Macháček je vinařství rodinného typu, vedené Ing. Pavlem
Macháčkem, který s praxí začal po vystudování MZLU Lednice na Moravě
v roce 1999. Vinařit začal jako minivinař s produkcí cca 30 hl ročně
v pronajatém vinném sklepě. V roce 2009 bylo dokončeno nové sklepní
hospodářství v obci Vnorovy o produkci cca 100hl ročně se skladbou cca 12
až 15 odrůd vín (Rulandské bílé, Neuburské, Chardonnay, Sauvignon,
Veltlínské zelené, Malverina, Tramín červený, Ryzlink vlašský, Zweigeltrebe,
Frankovka, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Modrý portugal...).
Zabývá se výrobou hlavně přívlastkových vín, která jsou lahvována
po důkladném školení. Vinice nevlastní, hrozny nakupuje od vinohradníků,
se kterými má pevné vazby, což zaručuje tradiční pravidelnou produkci
kvalitních vín. Původ hroznů je z vinařských podoblastí Slovácka,
Velkopavlovicka a Znojemska. Mimo zemských a přívlastkových vín
produkuje též vína sudová, hroznový mošt a burčák. Hrozny jsou lisovány
nerezovým automatickým presem, kvašení probíhá řízené s chlazením
moštu. Bílá vína zrají v plastových a nerezových nádobách s plovoucím
víkem, červená vína částečně v dřevěných sudech.

Aktuální nabídka vín na vyžádání u obsluhy.

ubytování
pokoje restaurace business
Pokoje jsou umístěny v části „Restaurace“ v patře. Zařizeny moderním nábytkem, pohodlnými
postelemi, minibarem, varnou konvicí a TV se satelitním příjmem. Každý pokoj má koupelnu s toaletou.
Cena za lůžko od 800 Kč

Pokoje standard | business palírna
Pokoje jsou umístěny v části „Palírna“ v přízemí a 1. patře. Zařizeny moderním nábytkem, pohodlnými
postelemi, lednicí a TV se satelitním příjmem. Každý BUSINESS pokoj má koupelnu s toaletou.
Cena za lůžko od 350 Kč | 650 Kč

Apartmány superior
Pokoje se nachází vedle restaurace. Zařizeny moderním nábytkem a pohodlnými postelemi. Apartmány
mají 1 ložnici a kuchyňku (idnukční deska, dřez, varná konvice, lednice). Koupelna s toaletou. Apartmány
mají velkoplošnou TV se satelnitním příjmem, k dispozici soukromá terasa s výhledem do přírody.
Cena za apartmán 2 200 Kč

sauna
Klasické saunování, dokonalé prohřátí a očista organismu. Příjemný relax dodá energii a odbourá
stres. Sauna je určena až pro 8 osob. K sauně náleží šatna se sprchou a toaletou.
Do relaxační zóny dále patří bazén s venkovní sprchou.
Cena za 1 hod. je 300 Kč
Zapůjčení prostěradla 30 Kč

palírna
Jsme palírna s moderní technologií pálení kvasu. Svou činnost jsme zahájili v září 2013. Naši
zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti. Vedoucí pálenice, pan Vondrák, pracoval 11 let jako vedoucí
lihovaru, poté několik let jako technolog lihovarských provozů a pěstitelských pálenic. Toto řemeslo
se v jeho rodině dědí z generace na generaci. Pálíme s pomocí nejnovější technologie - kotel KPD 300
od firmy Destila Brno.
Výhodou této technologie je především:
Manipulace s kvasem je prováděna pomocí vývěry, takže odpadá jakákoliv manuální práce.
Topení při destilaci je prováděno plynem, zákazník za plyn neplatí žádnou přirážku, jedná se
o zcela novou technologii. Kotel je určen na 300 l kvasu, nejmenší množství na pálení je 250 l
kvasu na 1 dávku.
Uskladnění kvasu zdarma!
firemní akce/večírky/oslavy

rezervace ubytování/oslavy

+420 733 323 557

+420 774 742 224

www.pohoda-naramec.cz

