Víno

(*A12)

Z důvodu širokého a průběžně se měnícího počtu i sortimentu nabízených vín (přes
1000 druhů) nemá naše vinárna tištěný vinný lístek a vína si zákazník vybírá osobně
přímo v klimatizované vinotéce.
Ceny vín na našem eshopu, resp. prodávaných sebou jsou o 20% nižší než ceny
lahví servírovaných ke konzumaci ve vinárně.

Rozlévaná vybraná vína po skleničce

(*A12)

Každý den rozléváme přes 40 druhů vybraných lahvových vín.
Přehled najdete na samostatném degustačním lístku nebo přímo v chladicím boxu.
Navíc mohou být k dispozici mimořádně rozlévané vzorky na dotaz u obsluhy!

Nealkoholické nápoje
Točená voda
jako součást jiné konzumace
Točená voda s BIO citronem 1 litr džbán
Minerální voda KRONDORF, 1 litr skl. lahev
Minerální voda MATTONI jemná, 1,5 l pet
Minerální voda MATTONI jemná, rozlévaná 1 dcl
Nealko pivo BIRELL, lahev 0,5 l
Coca-Cola, 0,5 l pet
Hroznový mošt 100% (Traubensaft - bílý, červený) l dcl
DER ILGNER - 100% bezový mošt
l dcl
DER ILGNER - 45% meruňkový nektar
l dcl

zdarma
20,-Kč
79,-Kč
40,-Kč (2,67-Kč/dcl)
5,-Kč
29,-Kč (5,80Kč/dcl) (*A1)
39,-Kč (7,80Kč/dcl)
15,-Kč (*A12)
25,-Kč (*A12)
25,-Kč (*A12)

Teplé nápoje
Espresso
Ristretto
Espresso macchiato
Cappuccino
Lungo (malý hrnek - espresso doplněné horkou vodou cca 1:1)
Americano (velký hrnek - espresso doplněné horkou vodou cca 1:5)
Čaj AHMAD dle výběru (med/cukr+ BIO citron)

49,-Kč
49,-Kč
59,-Kč
59,-Kč
49,-Kč
49,-Kč
49,-Kč

(*A7)
(*A7)

(*) viz seznam alergenů přílohou nebo na vyžádání u obsluhy

Pivo
Pivo TESÁK Bítov, světlý ležák, rozlévané 0,5 l
Pivo TESÁK Bítov, světlý ležák, rozlévané 0,3 l
Pivo PILSNER URQUELL, světlý ležák, lahev 0,5 l
Piva speciální belgická (viz samostatné MENU a chladící box)

49,-Kč (9,80Kč/dcl) (*A1)
35,-Kč (11,67Kč/dcl) (*A1)
49,-Kč (9,80Kč/dcl) (*A1)
od 79,-Kč (*A1)

Whisky (Whiskey) (4cl)
Irisch Whiskey TULLAMORE DEW 40%
Tennessee Whiskey JACK DANIEL´S 40%
Tennessee Whiskey JACK DANIEL´S Honey 35%
Scotch Whisky GLENFIDDICH 12yo 40%

59,-Kč (147,50Kč/dcl)
69,-Kč (172,50Kč/dcl)
69,-Kč (172,50Kč/dcl)
99,-Kč (247,50Kč/dcl)

Rum (4cl)
PLANTATION Dark 40%
REPUBLICA Exklusive Božkov 38%
CAPITAN BUCANERO ELIXIR 34%
LEGENDARIO ELIXIR 34%
PLANTATION Grande Reserve 40%
CUBANEY ELIXIR DEL CARIBE 12yo 34%
EL DORADO 12yo 40%
APPLETON Rare Blend 12yo 43%
ABUELO Anejo 12yo 40%
ESPERO Exkluziva Solera 12yo 40%
DIPLOMATICO Reserva 12yo 40%
ZACAPA Centenario 23yo 40%
PLANTATION 20th Anniversary 40%

59,-Kč (147,50Kč/dcl)
59,-Kč (147,50Kč/dcl)
69,-Kč (172,50Kč/dcl)
69,-Kč (172,50Kč/dcl)
69,-Kč (172,50Kč/dcl)
79,-Kč (197,50Kč/dcl)
89,-Kč (222,50Kč/dcl)
89,-Kč (222,50Kč/dcl)
99,-Kč (247,50Kč/dcl)
109,-Kč (272,50Kč/dcl)
129,-Kč (322,50Kč/dcl)
129,-Kč (322,50Kč/dcl)
139,-Kč (347,50Kč/dcl)

Ostatní alkohol (4cl)
Jägermaister
Becherovka
Fernet
Fernet citrus
Vodka Finlandia
Slivovice moravská (tmavá / světlá)

49,-Kč (122,50Kč/dcl)
39,-Kč (97,50Kč/dcl)
39,-Kč (97,50Kč/dcl)
39,-Kč (97,50Kč/dcl)
49,-Kč (122,50Kč/dcl)
49,-Kč (122,50Kč/dcl)
(*) viz seznam alergenů přílohou nebo na vyžádání u obsluhy

Trošku větší pochutiny k vínu
Škvarková pomazánka
„Paní domu“

100gr

49,-Kč

(*A10)

Chléb „IVANKA“

100gr

17,-Kč

(*A1)

Sýrová mísa STANDARD 100gr

89,-Kč

Sýrová mísa FARMÁŘSKÁ 100gr

89-Kč

(*A7)
(několik druhů sýrů – EIDAM, EMENTÁL, HORÁCKÝ, GOUDA/CHEDAR
+ olivy zelené / černé)
(*A7)

(několik druhů sýrů – EIDAM
/CHEDAR, HORÁCKÝ, BRIE (Francie),
klobáska GURMÁNSKÁ Borotice + olivy zelené / černé)

Sýrová mísa LUX 100gr

99,-Kč

(*A7)
(několik druhů špičkových zrajících sýrů - ROKIŠKIO GRAND FORMAGIO
/Litva/ typ Parmezano, zrající min. 12 měsíců, ROKIŠKIO GOJUS GOLD
/Litva/ typ Parmezano, min 18 měsíců, GRANA PADANO /Itálie/ min 9 měsíců,
BRIE / Francie / + olivy zelené / černé)

Delikatesy vhodné k sýrům a studeným pokrmům

99,-Kč

Domácí znojemská specialita - sortiment dle aktuální nabídky:
např. Cibulovka s bílým/červeným vínem, Hrušky s chilli a feferonkami…

Francouzská paštička s chlebem

159,-Kč

(*A1,3,7)

( Terrina 180gr + 150gr chleba )
Sortiment: dle aktuální nabídky - např. kachní se zeleným pepřem, kachní
s hříbkem, kachní s Armagnacem, kančí, jelení, jelení s brusinkami, bažantí,
BIO farmářská s hříbkem a další….

Francouzské RILLETES s chlebem

179,-Kč

(*A1)

199,-Kč

(*A1)

( Masová rilleta 180gr + 150gr chleba)
Sortiment: dle aktuální nabídky - kachní, husí….

Kachní FOIE GRAS s chlebem
(Kachní játra 45gr + 100gr chleba)

(*) viz seznam alergenů přílohou nebo na vyžádání u obsluhy

Drobné pochutiny k vínu
Brambůrky solené 100gr
Bohemia tyčinky sýrové 85gr
Bohemia tyčinky solené 85gr
Bohemia MAXI MIX 110gr

39,-Kč
35,-Kč (41,17Kč/dkg)
35,-Kč (41,17Kč/dkg)
49,-Kč (44,55Kč/dkg)

Arašídy pražené Bohemia, solené 100gr
Kešu pražené, solené 60gr
Mandle pražené, solené 60gr

39,-Kč (*A5)
49,-Kč (65,-Kč/dkg)
59,-Kč (98,-Kč/dkg)

Olivy španělské zelené bez pecky - volně 100gr
Olivy španělské černé bez pecky - volně 100gr
Olivy španělské zelené s peckou - volně 100gr
Olivy španělské černé s peckou
- volně 100gr
Olivy řecké zelené bez pecky - sklo 170gr
Olivy řecké zelené s mandlí - sklo 190gr
Olivy řecké zelené s papričkou - sklo 190gr
Olivy řecké KALAMATA bez pecky - sklo 170gr

39,-Kč
39,-Kč
49,-Kč
49,-Kč
89,-Kč (52,35Kč/dkg)
119,-Kč (62,63Kč/dkg)
99,-Kč (52,10Kč/dkg)
89,-Kč (52,35Kč/dkg)

Rajčata řecká, sluncem sušená, v slunečnicovém oleji - sklo 180gr
Okurky „ZNOJMIA“ sladkokyselé - volně 100gr
Omezené úrodou :
Okurky BOUDA „domácí znojemské“ - sklo 310gr
Okurky BOUDA mini „domácí znojemské“ - sklo 110gr

(*A1,7,8,11)
(*A1,7,8,11)
(*A1,7,8,11)

(*A8)
(*A8)

(*A8)

139,-Kč (77,22Kč/dkg)

29,-Kč (*A10)
129,-Kč (41,61Kč/dkg) (*A10)
69,-Kč (62,73Kč/dkg) (*A10)

(*) viz seznam alergenů přílohou nebo na vyžádání u obsluhy

Vinshop s.r.o., Jezuitská 10, 66902 Znojmo
IČO 05107601, DIČ CZ05107601
E-mail: jezuitska@vinshop.cz, www.vinshop.cz, www.vinoteka-jezuitska.cz

