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Penzion jako víno s.r.o.
Bulhary 107, 691 89 Bulhary
uvedené ceny jsou včetně DPH
07886314
Jakub Huták, DiS.
+420 776 234 501
www.penzionjakovino.cz

Pokrmy a nápoje jsou určeny k okamžité spotřebě.
Informace o obsažených alergenech poskytne na
vyžádání obsluhující personál.

Teplé nápoje
7g

Espresso s mlékem

48,-Kč

klasické espresso dle přání malé/velké

7g

Espresso macchiato

50,-Kč

krátké espresso s mléčnou pěnou

7g

Cappuccino

60,-Kč

espresso s krémovou mléčnou pěnou

7g

Latte macchiato

65,-Kč

horké mléko, espresso, mléčná pěna

14g

Flat White

75,-Kč

dvojité espresso, krémová mléčná pěna

14g

Doppio / Americano

75,-Kč

dvojité espresso dle přání malé/velké

1por Čaj Ronnefeldt s citrónem 50,-Kč
čaje známé prvotřídní kvalitou

Kávové speciality
1por Cappuccino Freddo

75,-Kč

mixovaná italská ledová káva,
led, espresso, mléko, kakao, cukr?

1por Espresso & Tonic

75,-Kč

led, espresso, tonic, citrón

1por Espresso tiramisu

90,-Kč

mixovaný kávový italský dezert, dvojité
espresso, zmrzlina, ital.piškoty, kakao
Na přání jsme schopni všechny kávové
nápoje připravit i v bezkofeinové verzi.

Pivo
0,40l Dalešice 11° - točené

38,-Kč

Dalešice jsou tradiční mini pivovar.
Dalešická jedenáctka má jako jedna
z mála piv živou kulturu, vitamíny,
minerály a protistresové látky.

Nealkoholické nápoje
0,60l Naše limonáda s ledem

65,-Kč

grepová, malinová, bezinková, okurková

0,60l Náš zelený ledový čaj

65,-Kč

připravený u nás z čaje Ronnefeldt
s ledem, citrónem a mátou

0,60l Točená jemně perlivá soda 40,-Kč
s ledem, citrónem a mátou

0,20l Ovocný meruňkový mošt

45,-Kč

z Farmy Velké Bílovice

0,33l Vittel

35,-Kč

francouzská nesycená minerální voda
PS… oficiální sponzor Tour de France

0,50l Perrier

55,-Kč

francouzská sycená minerální voda

0,33l Coca Cola

40,-Kč

Coca Cola je všude…

Alkoholické speciality
0,60l Malina jako víno

110,-Kč

víno, maliny, mal.sirup, máta, soda, limetka

0,60l Veltlínské bezinkové

110,-Kč

víno, bezinkový sirup, máta, soda, limetka

Rozlévaná lahvová vína
od TOP vinařů z Pálavy
0,10l Veltlínské zelené 2021

30,-Kč

Vinařství Šilinek - Pavlov, suché bílé víno
jakostní víno, cukr 0,3g, kys. 6,8g, alk. 13,0%

0,10l Ryzlink vlašský 2021

50,-Kč

Vinařství Ilias - Pavlov, suché bílé víno
kabinetní, cukr 2,1g, kys. 7,2g, alk. 12,5%

0,10l Ryzlink rýnský 2021

40,-Kč

Vinařství Kořenek - Bavory, suché bílé víno
pozdní sběr, cukr 6,9g, kys. 8,2g, alk. 13,0%

0,10l Pálava 2021

45,-Kč

Vinařství Šilinek - Pavlov, suché bílé víno
pozdní sběr, cukr 7,9g, kys. 7,9g, alk. 13,0%

0,10l Tramín červený 2021

40,-Kč

Vinařství Kořenek - Bavory, polosuché bílé víno
pozdní sběr, cukr 10,3g, kys. 5,9g, alk. 12,0%

0,10l Zweigeltrebe rosé 2020

45,-Kč

Vinařství Kořenek - Bavory, polosuché růž. víno
MZV, cukr 13,5g, kys. 6,9g, alk. 12,0%

0,10l Pálava 2021

45,-Kč

Vinařství Šilinek - Pavlov, polosladké bílé víno
výběr z hroznů, cukr 27,5g, kys. 7,5g, alk. 12,5%

0,10l Hibernal 2021

45,-Kč

Vinařství Šilinek - Pavlov, polosladké bílé víno
pozdní sběr, cukr 29,5g, kys. 9,0g, alk. 11,5%

0,10l Cuvée Boží muka 2021

30,-Kč

Vinařství Šilinek - Pavlov, polosladké bílé víno
jakostní víno, cukr 19,6g, kys. 6,9g, alk. 12,5%

0,10l Zweigeltrebe 2018

45,-Kč

Vinařství Kořenek - Bavory, suché červené víno
pozdní sběr, cukr 0,3g, kys. 4,7g, alk. 14%

Chuťovky k vínu, pivu
80g

Škvarková pomazánka
jarní cibulka, pečivo

80g

95,-Kč

Hrubá vepřová paštika
jarní cibulka, pečivo

90,-Kč

110g Čerstvé sýry od Klíče
(mix druhů, marmoška, pečivo)

115,-Kč

Když je hlad…?
1por Moravská zelňačka
(s uzeninou, smet. a bramborem)

65,-Kč

1por Párek v rohlíku
(kečup, hořčice nebo BBQ?)

38,-Kč

200g Klobása od krále řezníků
(hořčice, kysané zelí, pečivo)

130,-Kč

Dezerty
1kop
1por
1por
1kor
1por

Kopečková zmrzlina
Mini dezert – dle nabídky
Dortík – dle nabídky
Černý kornout
Šlehačka

35,-Kč
40,-Kč
90,-Kč
10,-Kč
20,-Kč

Lihoviny
0,04l Jägermeister
60,-Kč
0,04l Meruňkovice V. Bílovice 70,-Kč
0,04l Diplomatico Reserva Excl. 120,-Kč

Snídaně
(8:30-10:00)

1por Sendvič šunka-sýr
(šunka, sýr, salátek, zelenina)

80g

70,-Kč

Škvarková pomazánka
jarní cibulka, pečivo

80g

95,-Kč

Hrubá vepřová paštika
jarní cibulka, pečivo

90,-Kč

110g Čerstvé sýry od Klíče
(mix druhů, marmoška, pečivo)

115,-Kč

1por Müsli se sušeným ovocem
(podávané s bílým jogurtem)

90,-Kč

1por Dětské čokoládové cereálie
(podávané s mlékem)

2ks

50,-Kč

Párky s pečivem
(kečup, hořčice nebo BBQ?)

90,-Kč

200g Klobása od krále řezníků
(hořčice, kysané zelí, pečivo)

130,-Kč

Zboží v našem shopu
1ks
1ks
1ks
1l
0,5l

Brambůrky
Tyčinky velké solené
Sirup KITL
Ovocný mošt
Meruňkovice

35,-Kč
25,-Kč
135,-Kč
85,-Kč
450,-Kč

Rodinná firma působící ve vinařské obci
Pavlov od roku 1991, ale vína vyrábějí již
několik generací. Začínali podnik v malém
sklepě a nyní jsou firma střední velikosti.
Obhospodařují kolem 8 hektarů vinic, které
jsou ve vybraných viničních tratích na
pálavských svazích. Snaží se vína vyrábět v
maximální možné kvalitě, která lze v našich
zeměpisných a půdních podmínkách
vyrobit. Dosahují toho pomocí moderní
metody a technologie výroby vín a proto
jejich vína oplývají velkou aromatickou
ovocností, která přináší konzumentům
nezapomenutelné zážitky. Některá vína se v
poslední době snaží rozvinout metodou
„batonnage“ a „barrique“. Tato vína
získávají sice těžší, ale o to širší paletu
buketů. Jednoznačně patří mezi špičku na
trhu ve výrobě odrůdy Pálavy.

Bílá vína
Lahvová vína 0,75l
Veltlínské zelené 2021
Bílé víno jakostní
suché

190,-Kč

Chardonnay 2021
Bílé víno jakostní
suché

190,-Kč

Pálava 2021
Bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr, suché

320,-Kč

Cuvée Boží muka 2021
Bílé víno jakostní
polosladké

190,-Kč

Pálava 2021
Bílé víno s přívlastkem
výběr z hroznů, polosladké

320,-Kč

Hibernal 2021
Bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr, polosladké

310,-Kč

Rodinné vinařství Kořenek z obce Bavory
Vám
představuje
kolekci
vlastních
originálních vín, která jsou vyrobena za
pomocí moderních technologií, ale zároveň
s ohledem na tradici a zkušenosti, které nám
zanechali naši předci. Začátky rodinného
vinařství Kořenek sahají do doby konce
šedesátých let minulého století, kdy
započala výroba vína v tradiční vinařské
obci Bavory hlavně pro vlastní potřebu.
Intenzivní výroba vína začala pádem
železné opony roku 1989, kdy bylo
umožněno plně se věnovat vinohradnictví a
vinařství. Všechna nabízená vína jsou
vyrobeny z hroznů, které dozrály ve vinicích
nacházejících se v katastru obce Bavory na
Pálavě. V současné době již téměř 8 hektarů
vinic ve viničních tratích.

Bílá vína
Lahvová vína 0,75l
Muškát moravský 2019
Bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr, suché

280,-Kč

Ryzlink rýnský 2021
Bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr, suché

280,-Kč

Rulandské bílé 2020
Bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr, polosuché

280,-Kč

Tramín červený 2021
Bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr, polosuché

280,-Kč

Zweigel. rosé – Frizzante 2020
Růžové jemně perlivé víno
s přívlastkem MZV, polosuché

280,-Kč

Červené víno
Lahvové víno 0,75l
Zweigeltrebe 2018
Červené víno s přívlastkem
pozdní sběr, suché

300,-Kč

Vinařství Ilias je vskutku rodinného
charakteru - veškeré práce zastávají
vlastními silami rodinní příslušníci (pravda
s občasnou vydatnou výpomocí přátel a
známých). V roce 2011 bylo ukončeno
přechodné období a od té doby vyrábíme
vína v bio kvalitě. Laicky řečeno, naše vína
neošetřujeme chemickými prostředky, ale v
boji proti škůdcům, nemocem a nepřízni
počasí používáme šetrné přírodní přípravky,
jako například fenyklový olej, prášek do
pečiva nebo vodní sklo, případně povolené
ochranné prostředky na bázi síry a mědi.

Bílá vína
Lahvová vína 0,75l
Ryzlink vlašský 2021
Bílé víno s přívlastkem
kabinetní, suché

350,-Kč

Ryzlink rýnský 2021
Bílé víno s přívlastkem
kabinetní, suché

350,-Kč

Pinot gris 2019
Bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr, polosuché

350,-Kč

Červená vína
Lahvová vína 0,75l

Merlot Family Reserve 2020
Červené víno s přívlastkem
pozdní sběr, suché

600,-Kč

