Vítejte v naší kavárně!
Jsme rádi, že jste navštívili právě naši kavárnu. Vaše spokojenost je pro nás tím
nejdůležitějším, a proto jsme se snažili pro Vás vytvořit stylové, nekuřácké prostředí,
ve kterém se budete cítit příjemně. Také věříme, že v nabídce naleznete Váš oblíbený
nápoj, dezert či pokrm a zcela tak uspokojíte své chuťové pohárky.

Café VERDE – BIO káva pro požitkáře
Café Verde je aromatickou povzbuzující kompozicí ručně
tříděné kávy z nejlepších pěstitelských oblastí Kávová
zrna pro Café Verde rostou na vybraných
plantážích bez syntetických hnojiv.
To znamená šetrné využití
přírodního bohatství a tím
zajištění živobytí také
pro příští generace
pěstitelů kávy.

Alfredo Espresso Super Bar, Café Verde		

Alfredo Espresso

Café Verde

Ristretto /krátké espresso/

36 Kč

39 Kč

Espresso /pravé italské espresso/

36 Kč

39 Kč

Espresso Lungo /espresso doplněné horkou vodou/

36 Kč

39 Kč

Cappuccino /espresso s mléčnou krémovou pěnou/

43 Kč

46 Kč

Latte Macchiato /espresso s mlékem a mléčnou pěnou/

46 Kč

49 Kč

Ledová káva /espresso s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou/

53 Kč

56 Kč

Vídeňská káva /espresso se šlehačkou/

46 Kč

49 Kč

Alžírská káva /espresso s vaječným likérem a šlehačkou/

53 Kč

56 Kč

Irská káva /espresso s Jamesonem a šlehačkou/

59 Kč

62 Kč

Baileys Cafe /espresso s baileys a šlehačkou/

59 Kč

62 Kč

Frappe /studená instantní káva s mléčnou pěnou a ledem/

47 Kč

50 Kč

Frappe De Luxe /frappe s vanilkovou zmrzlinou/

57 Kč

60 Kč

Turecká káva /jemně mletá káva zalitá horkou vodou/

33 Kč

Káva bez kofeinu		

33 Kč

Instantní káva		

33 Kč

Mléko 		

6 Kč

Šlehačka 		

12 Kč

Valle Verde – exclusive tea
Nevšední prožitek z pití čaje a dokonalou harmonii
chutí Vám přinášíme díky exklusivním čajům
Valle Verde, které jsou výběrem pouze toho
nejlepšího z úrody těch nejkvalitnějších
čajů a čajových směsí
z celého světa.

Čaj sypaný – Valle Verde
0,40 l
Rukeri (černý), Rose Congou (zelený), Zázvor/Aronie ( bylinný),
Lomi-Lomi (wellness), Miami-Ice (ovocný), Chai Fire (ayurveda)

48 Kč

Čaj Dilmah
černý – čistě černý, jahoda, malina, citron limetka
zelený – čistě zelený, jasmín, sencha, Marocká máta
bylinný – heřmánek, pepermint, ibišek, šípek, Rooibos

0,40 l

36 Kč

Čaj z čerstvého zázvoru

0,40 l

42 Kč

Čaj pečený /ovocný/

0,20 l

39 Kč

Kakao s mléčnou pěnou

0,20 l

36 Kč

Horký Relax džus

0,20 l

39 Kč

Svařené víno červené

0,20 l

39 Kč

Svařené víno bílé

0,20 l

39 Kč

Punč /červené víno s griotkou a ovocem/

0,20 l

42 Kč

Grog /horká voda s rumem/

0,20 l

39 Kč

Med 		

12 Kč

Značka Callebaut je považována za synonymum nejlepší belgické
čokolády. V srdci Belgie vyrábí čokoládu, na kterou mohou být
právem pyšní, už téměř 100 let. Čokoládovna Callebaut
je jednou z mála společností, které stále samy vybírají,
praží a melou kakaové boby na svou vlastní tajnou
kakaovou hmotu, což je nejdůležitější součást
a základ všech čokolád. Vybírány jsou pouze
nejlepší, nejvzácnější a nejexkluzivnější
druhy kakaových bobů. Jsou pražené
v celé jejich skořápce, aby se
chránila delikátní vůně
a získaly se ty nejsilnější,
nejzajímavější
a nejdokonalejší
chutě kakaa…

Callebaut, schválena belgickými čokoládovými mistry
Hořká čokoláda

0,12 l

53 Kč

Hořká čokoláda se šlehačkou

0,12 l

63 Kč

Mléčná čokoláda

0,12 l

53 Kč

Mléčná čokoláda se šlehačkou

0,12 l

63 Kč

Bílá čokoláda

0,12 l

53 Kč

Bílá čokoláda se šlehačkou

0,12 l

63 Kč

Hořká čokoláda s rumem

0,14 l

65 Kč

Hořká čokoláda s Mezcalou

0,14 l

75 Kč

Mléčná čokoláda s Hennessy

0,14 l

85 Kč

Základem sirupů jsou bylinky v BIO kvalitě zpracovávané
zvláště šetrným způsobem tak, aby v nich zůstaly
zachovány léčivé látky a vonné silice,
proto sirupy nejen výborně chutnají,
ale také mají blahodárný vliv na
organismus. Sirupy jsou bez
přídavku umělých aromat,
barviv, umělých sladidel
nebo zahušťovadel.
Vše potřebné dodá
poctivá dávka
bylinek.

Bat'kovy bylinkové sirupy
Baťkova bylinná limonáda /bezová, kopřivová/

0,50 l

49 Kč

Domácí limonáda Kitl /100% grapefruit s dužinou/

0,50 l

49 Kč

Kofola točená

0,50 l

33 Kč

Kofola točená

0,30 l

23 Kč

Coca-Cola, Coca-Cola light

0,33 l

36 Kč

Fanta

0,33 l

36 Kč

Sprite

0,33 l

36 Kč

Tonic

0,25 l

36 Kč

Tonic zázvor

0,25 l

36 Kč

Relax /pomeranč 100%, multivitamín 100%,

0,20 l

36 Kč

Red Bull

0,25 l

60 Kč

Rajec voda /neperlivá, jemně perlivá, perlivá/

0,33 l

25 Kč

Jupík

0,33 l

25 Kč

Voda ve džbánu

0,50 l

15 Kč

jablko 100%, černý rybíz, jahoda, hruška/

Hanácký slad a chmel – žatecký poloraný červeňák
dávají základ typické, výrazné chuti a vůni
nefiltrovaného a nepasterizovaného
živého piva. Výroba piva Maisel
probíhá klasickou technologií
českých piv. Pivo je vařeno
v hostinském pivovaru
Moritz v centru
Olomouce.

Hostinský Pivovar Moritz
Pivo točené
Maisel 11° /polotmavá nepaster. a nefiltr./

0,50 l

33 Kč

Maisel 11° /polotmavá nepaster. a nefiltr./

0,30 l

26 Kč

Svijanský máz 11° /světlá nepaster./

0,50 l

33 Kč

Svijanský máz 11° /světlá nepaster./

0,30 l

26 Kč

Pilsner Urquell /světlý ležák/

0,50 l

40 Kč

Svijanský Vozka /nealkoholické/

0,50 l

30 Kč

Frisco 4,5 %

0,33 l

45 Kč

Kingswood Dry cider 5,0 %

0,40 l

46 Kč

Pivo LAHVOVÉ

Vinařství Kubík je středně velké rodinné vinařství, které se
nachází v největší vinařské obci v ČR Velké Bílovice.
Vyrábí poctivá moravská jakostní a přívlastková
vína. Vína, která ve Vás zanechají příjemný
pocit a vytvoří dobrou náladu.
Firemní krédo vyjadřuje slogan:
„Dobré víno tvoří dobrou náladu,
dobrá nálada přináší dobré myšlenky,
dobré myšlenky dávají vznik
dobr ým skutkům a dobré
skutky dělají člověka
člověkem.“

Vinařství Kubík – Velké Bílovice
Veltlínské zelené

0,10 l

25 Kč

Veltlínské zelené

0,20 l

36 Kč

Veltlínské zelené

0,50 l

80 Kč

Modr ý Portugal

0,10 l

25 Kč

Modr ý Portugal

0,20 l

36 Kč

Modr ý Portugal

0,50 l

80 Kč

Nabízená jakostní vína, jsou suchá
lehčího typu s jemným ovocným
charakterem. Tato vína
se dokonale hodí
k jídlům z naší
nabídky.

Vinařství Kubík – Velké Bílovice
Chardonay 2014		
Bílé suché víno zlatavé barvy, ve vůni s tóny žlutého melounu.
Chuť je svěží, harmonická.

185 Kč

Rulandské šedé 2014		
Bílé suché víno ve kterém najdete lehké květinovo-ovocné aroma.
Chuť je kulatá, ovocná a suchá.

195 Kč

Tramín Červený 2014		
Bílé suché víno zlatožluté barvy, ve vůni s tóny koření a květu růže.
Chuť je ovlivněna vůní, suchá harmonická.

195 Kč

Frankovka Rose 2012		
185 Kč
Růžové polosladké víno svěží růžové barvy, ve vůni s tóny lesního ovoce a jahod.
V chuti je svěží, s chutí ovoce, lehounce nasládlé a osvěžující.
Rulandské modré 2014		
195 Kč
Červené suché víno rubínové barvy, ve vůni s tóny koření a peckového ovoce.
Chuť je s jemnými tříslovinami a ovocně kouřovými tóny.

Jedná se o vína z hroznů vyšší vyzrálosti v kategoriích
kabinetní, pozdní sběr, výběr z hroznů a výběr
z bobulí. Naleznete zde vína jak suchá
tak i přírodně sladší, vína vhodná
k jídlům, ale i vína, která
Vás donutí k zamyšlení
a připraví pro Vás
příjemné chvíle
a zážitky.

Vinařství Kubík – Velké Bílovice
Rulandské šedé 2014		
270 Kč
Pozdní sběr, vítěz kateg. Vinum Juvenale.
Bílé suché víno zlatavé barvy, ve vůni s tóny pomerančové kůry a kůrky chleba.
Chuť je harmonická, ovocná a svěží.
Ryzlink Rýnský 2014		
270 Kč
Pozdní sběr, stříbrná medaile v národním salónu vín.
Bílé suché víno zelenkavě žluté barvy, ve vůni s tóny lipového květu a minerálů.
Chuť je svěží, ovocně minerální a harmonická.
Aurelius 2014		
270 Kč
Pozdní sběr, vítěz kateg. Vinum Juvenale.
Polosuché bílé víno zlatozelenkavé barvy, v opulentní vůni najdete lipový květ
a žlutý meloun. Chuť je plná, ovocná s lehce nasládlou dochutí.
Cabernet Moravia		
270 Kč
Pozdní sběr, červené víno temně rudé barvy, plné vůně s cabernetovými tóny.
Chuť je robustní, hladká, ovlivněná vůní s jemnou tříslovinou.

Bohemia Sekt, s.r.o. – Starý Plzenec
Bohemia sekt – demi sec 		
230 Kč
Proslulé šumivé víno, které si již více než 40 let získává milovníky sektů
svou harmonickou jemně polosuchou chutí a svěží středně plnou květnatou vůní.

Diplomatico Reserva Exclusiva je směsí rumů vyrobených jenom
na pot still destilačních zařízeních a zrajících v průměru
12 let. Je sladký, s ovocnou chutí, což je charakteristické
pro všechny rumy Diplomatico, avšak obsahuje
ještě vyšší koncentraci a intenzivnější chuť.
Jedná se o výjimečný rum určený
k pomalému upíjení, který se
stal lahůdkou pro všechny
milovníky rumů.

Fernet Stock
40 Kč
Fernet Citrus
40 Kč
Becherovka
40 Kč
Rum Božkov
35 Kč
Rum Havana
50 Kč
Captain Morgan
50 Kč
Rum de Cuba Legendario
80 Kč
Rum de Venezuela Diplomatico 100 Kč
Slivovice hrušková Spiš
40 Kč
Finlandia vodka
50 Kč
Jelzin Gold
35 Kč
Tequila Silver
50 Kč
Tequila Gold
55 Kč
Mezcal
75 Kč

Gin Beefeater
Jägermeister
Ballantines
Jameson
Tullamore
Hennessy
Johnnie Walker
Jack Daniels
Jack Daniels Honey
Metaxa *****
Baileys
Medovina ořechová
Vaječný koňak
Starorežná

55
55
60
60
65
85
60
70
70
55
55
35
30
35

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Mojito je tradiční kubánský koktejl. Nápoje podobné
mojitu byly známy už ke konci 16. století. Podle
legendy byl vynálezcem prvního předchůdce
mojita anglický korzár Richard Drake,
který pobýval právě na Kubě.

Mojito alkoholické 		
Havana Club Anejo Blanco, čerstvá máta, třtinový cukr,
limetka, perlivá voda a led

85 Kč

Mojito nealkoholické 		
čerstvá máta, třtinový cukr, limetka, perlivá voda a led

65 Kč

Cuba Libre 		
Havana Club Anejo Especial, Coca-Cola, limetka a led

85 Kč

Aperol 		
Aperol Spritz, Prosecco Martini, perlivá voda, pomeranč a led

75 Kč

Kombinace horkých malin s výbornou vanilkovou
zmrzlinou vlastní výroby a poctivé smetanové
šlehačky, jistě uspokojí chuťové pohárky
každého milovníka tohoto
výjimečného, u nás tak
oblíbeného poháru.

Horká láska, to jsou horké maliny.
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou /velké/ 		

65 Kč

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou /malé/ 		

50 Kč

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou 		

65 Kč

Horká Belgická čokoláda s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

65 Kč

Kdo neochutnal tvaru°žkovou zmrzlinu, jako by nebyl v Lošticích.
Pouze u nás v kavárně máte jedinečnou možnost ochutnat výbornou tvarůžkovou
zmrzlinu, vyráběnou přímo zde v kavárně. Poctivá smetanovo-tvarohová zmrzlina
s 30 % tvarůžků Vás jistě překvapí svou příjemnou sladkou chutí
s tvarůžkovým nádechem.
Tvarůžková zmrzlina /kopeček/

30 ml

30 Kč

Klasické zmrzliny /kopeček/

30 ml

20 Kč

Exkluzivní zmrzliny /kopeček/

30 ml

25 Kč

Všechny námi nabízené zákusky a dorty vyrábíme přímo
zde v kavárně. Naše dezerty si zamilujete díky své
lehkosti a decentní sladkosti. Při výrobě dezertů
používáme jen ty nejkvalitnější suroviny
z české a italské produkce.

Tvaru°žkové dezerty – stálá nabídka
Tvarůžková zmrzlina /dva kopečky/
s horkým lesním ovocem a šlehačkou 		

70 Kč

Košíček s tvarůžkovým krémem a jahodami

40 Kč

Ostatní dezerty – stálá nabídka
Panna Cotta s ovocem 		

39 Kč

Řez tvarohový Míša 		

37 Kč

Řez tvarohový s ovocem		

37 Kč

Dort z Belgické čokolády		

42 Kč

Další dezerty si, prosím, vyberte z vitríny dle denní nabídky.
Pro Vaše slavnostní chvíle Vám rádi připravíme i celé dorty.
Vybrat si můžete z široké nabídky dortů, kterou si, prosím, vyžádejte u obsluhy,
nebo můžeme udělat dort zela podle Vašich představ.

Seznam alergenů obsažených v pokrmech si, prosím, vyžádejte u obsluhy.

Olomoucké tvarůžky jsou zrajícím sýrem vyrobeným
z odstředěného mléka a vyznačují se nízkým
obsahem tuku. Jak uvádí sám výrobce:

„Tvarůžky mají ojedinělou pikantní chuť,
typickou vůni, povrch se zlatožlutým
mazem a poloměkkou až měkkou
konzistencí s patrným
světlejším jádrem.“

Tvarůžkové panini 		
zapečená francouzská bageta s tvarůžky,
domácím uzeným a bylinkovým máslem

71 Kč

Pikantní nakládané tvarůžky 		
podávané s beraními rohy a opékaným chlebem

71 Kč

Tvarůžková pomazánka s rozpečenou bagetou 		

61 Kč

Tvarůžková pizza se šunkou 		
tvarůžky, šunka, italský sýr, rajčatové sugo

135 Kč

Tvarůžková pikantní pizza 		
slanina, cibule, česnek, papričky piri piri, uzený sýr,
italský sýr, rajčatové sugo

135 Kč

Seznam alergenů obsažených v pokrmech si, prosím, vyžádejte u obsluhy.

Námi nabízené uzené maso je od regionálního výrobce. Ten ho
jako jediný oficiální uzenář v kraji vyrábí tradičním způsobem
dle staré receptury, kterou považuje za rodinné dědictví.
Uzené maso neobsahuje žádné dusičnany ani
konzervanty. Je naloženo šest týdnů jen
v soli a česneku a následně uzeno
minimálně 12 hodin dřevem
z ovocných stromů.

Krušovo uzené maso
Domácí uzené maso 		
podávané s beraními rohy, krémžskou hořčicí a opékaným chlebem

80 Kč

Grilovaný pikantní hermelín 		
podávaný s červeným zelím, beraními rohy a opékaným chlebem

71 Kč

Pizza šunková 		
šunka, italský sýr, rajčatové sugo

115 Kč

Pizza sýrová 		
gorgonzola, italský sýr, eidam, parmezán, rajčatové sugo

115 Kč

Pizza Gladiator 		
115 Kč
slanina, cibule, česnek, papričky piri piri, uzený sýr, italský sýr, rajčatové sugo
Pizza Hawai 		
ananas, šunka, italský sýr, rajčatové sugo

115 Kč

Seznam alergenů obsažených v pokrmech si, prosím, vyžádejte u obsluhy.

Proč právě v Lošticích?
Původní autor lišky Bystroušky akademický malíř a myslivec Stanislav Lolek (1873
– 1936) se narodil poblíž Loštic – v Paloníně. V srpnu roku 1889 nastoupil do nedalekého
Veselí na předškolní lesnickou praxi. Zde jej učil revírník Gustav Kořínek základům
myslivosti a vyprávěl mu veselé příhody o nezbedné lišce, jež se údajně přihodily na
střítežské hájovně. Vyprávění inspirovalo Lolka k vytvoření souboru kreseb, které se
později staly podkladem spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi pro literární zpracování.
Texty s ilustracemi vycházely v roce 1920 na pokračování v Lidových novinách. Díky
značné oblíbenosti u čtenářů následovalo i mnoho knižních vydání Lišky Bystroušky.
Těsnohlídek umístil děj své knihy do myslivny poblíž Bílovic nad Svitavou, protože
byl seznámen s tamním prostředím a měl k němu i svoje citové vazby. Příhody lišky
Bystroušky zapůsobily na hudebního skladatele Leoše Janáčka tak, že zkomponoval
stejnojmennou operu, která měla v roce 1924 premiéru v Brně a již v příštím roce
byla uvedena v Národním divadle v Praze. Tomuto dílu se dodnes dostává světového
ohlasu. Revírník Kořínek zemřel v roce 1929 a jeho náhrobek je zachován na
veselském hřbitově.
Stanislav Lolek na Augustina Kořínka vzpomíná slovy:

„K mému velkému štěstí stal se představeným mých praktikantských let
vzácný člověk, výborný lesník a myslivec… Bylo s ním radost chodit a mne
rád brával s sebou, protože našel pozorného žáka. Učil mne zvěř znát, vábit ji,
stopovat i lovit, ale také jí zbytečně neubližovat. Znal celý její život rodinný, její
zvyky a dovedl vyprávět celé romány. Při tom vštípil mi také lásku k lesu…“
Stanislav Lolek: Naše lovná zvěř, Praha 1930

