Nápojový lístek

ROZVOZ 725 10 11 12
PIZZERIE 606 60 55 57
HOSPŮDKA 724 35 12 89

www.upecivala.cz

U Pecivála
Nabídka piva
0,5l Pilsner Urquell (1 ) světlý ležák
0,3l Pilsner Urquell (1 ) světlý ležák

44.27.-

0,5l Birell světlý, polotmavý (láhev) (1 )
0,5l Birell Pomelo-grep čepovaný (1)
0,3l Birell Pomelo-grep čepovaný (1)

32.33,21,-

Cider
0,4l Kingswood ( láhev )
0,33l Frisco dle nabídky (láhev) (1 )

45.43.-

Nabídka vína
Rozlévané víno bílé
0,1l Chardonay V.S. Valtice polosladké (12 )
0,1l Ryzlink Vlašský V.S. Lechovice suché (12 )

20.20.-

Rozlévané víno červené
O,1l Cabernet sauvignon V.S. Valtice polosuché (12 )
0,1l Svatovařinecké V.S. Valtice suché (12 )

20.20.-

Rozlévané víno růžové
0,1l Svatovavřinecké Rosé V.S. Lechovice polosladké (12)

27.-

Celou nabídku našich vín naleznete ve Vinném listu
( všechna vína obsahují siřičitany, alergen č. 12 )
Při prodeji nápojů přes ulici účtujeme 3.- kč za láhev.

U Pecivála
Alkoholické nápoje
Aperitivy
0,1l Martini extra dry
0,1l Metropol bianco

50.35.-

Whisky
5cl Jack Daniels, Jack Daniels Honey
5cl Tullamore D.e.w
5cl Johnnie Walker Red Label
5cl Jameson

90.65.65.65.-

Vodky
5cl Finlandia vodka
5cl Hanácká vodka

65.40.-

Likéry
5cl Jägermeister
5cl Becherovka, Becherovka Lemond
5cl Fernet Stock, Fernet Stock Citrus
5cl Stará Myslivecká

65.45.45.45.-

Ostatní destiláty
5cl Metaxa *****
5cl Tequila silver
5cl Beefeater Gin
5cl Republica Božkov rum
5c Heffron
5cl Diplomático Mantuano
5cl Havana Club White rum
5cl Captain Morgan
5cl Broskvová Koskenkorva
5cl Jelzin ( jablko, višeň, zlatý )
5cl Tuzemák
5cl Slivovice

65.65.65.60.60,85,60.60.45.45.35.33.-

U Pecivála
Nealkoholické nápoje
0,33l Kofola
36.0,25l Pepsi cola, pepsi light
36.0,25l Mirinda
36.0,25l Evervess Tonic, Ginger Ale
36.0,25l 7 UP
36.0,30l Toma natura ( perlivá, jemně perlivá, neperlivá )
30.0,25l Ledový čaj ( zelený, broskev )
36.0,25l Red Bull
57.0,25l Juice Toma ( pomeranč, multivitamin, jahoda, hruška, rybiz, jablko )
36.1l Džbán vody s citronem a mátou
48.-

Teplé nápoje
7g Espresso
7g Turecká káva
7g Vídeňská káva (7 )
7g Alžírská káva (3,7 )
7g Cappuccino (7 )
7g Latte macchiato (7 )
7g Káva bez kofeinu
1ks Čaj Brodies ( dle vlastního výběru )
0,2l Grog ( v zimním období )
0,2l Svařené víno (12 ) (v zimním období )
0,25l Horký juice (v zimním období )
0,01l Mléko do kávy (7 )
1ks Med do čaje

43.43.51.63.55.59.43.32.47.49.39.4.8.-

U Pecivála
Vinný list
Vinné sklepy Lechovice
Jakostní vína bílá 0,75l
Chardonnay suché
195.Odrůda pochází z Burgudnska.Charakterově je podobná Rulandskému bílému.Víno z těchto hroznů je
však plnější, kořenitější s ovocnými tóny a elegantní kyselinkou. Doporučujeme podávat k bílým
polévkám a omáčkám.
Müller Thurgau suché
195.Víno zelenkavě žluté barvy s jemně muškátovým až vanilkovým buketem. Vysoké kvality dosahuje ve
znojemské podoblasti. Doporučujeme podávat k veškerým úpravám ryb, bílým masům a bílým
měkkým sýrům.
Rulandské šedé suché
195.Víno pocházející z Francie je zlatožluté barvy s plnou decentní kořenitou vůní.V chuti je víno kořenité s
nižším obsahem kyselin. Doporučujeme podávat k hutnějším úpravám drůbeže a k dezertům.
Sauvignon suché
195.Je velmi oblíben a ceněn mezi znalci vína. Víno se vyznačuje broskvově-muškátovou nebo kopřivovou
chutí a vůní. Doporučujeme podávat k sýrům typu Čedar, řízkům, drůbeži, ale i ke sladkému cukroví.
Jakostní víno růžové 0,75l
Svatovavřinecké rosé polosladké , polosuché
Víno světle růžové barvy, příjemně zakulacené, se svěží kyselinkou.

195.-

Jakostní vína červená 0, 75l
Cabernet Sauvignon suché
195.Velmi pozdě zrající odrůda. Víno s rubínově červenou barvou, v chuti připomínající černý rybíz.
Doporučujeme podávat k silně kořeněným jídlům a biftekům.
Frankovka suché
195.Víno tmavě rubínové barvy s fialovým nádechem, obsahuje dostatek kyselin, které mu dodávají svěžest a
plnou širší chuť. Doporučujeme podávat k uzeným sýrům, těstovinám a bifteku.
Modrý Portugal suché
195.Červené víno jemné, lahodné až květinové chuti bez výraznějšího obsahu kyselin a trpkého taninu.
Doporučujeme podávat k tmavému masu.
Zweigeltrebe suché
195.Kříženec Frankovky a Svatovavřineckého. Tmavě granátová barva a příjemný obsah tříslovin je typický
pro tuto odrůdu. Očekávejte příjemnou chuť višní a ostružin. Při stolování nejlépe doprovodí tmavá
masa nebo tvrdé sýry.

U Pecivála
Přívlastková vína 0, 75l
Pálava výběr z hroznů polosladké
390.Není snad jiné odrůdy, která by lechovické pěstitele proslavila více než odrůda Pálava. Víno je zlatavé
barvy, jemné, lehce kořeněné chuti. Doporučujeme podávat ke kořeněným jídlům a tučným sýrům.
Rulandské šedé pozdní sběr polosuché
290.Odrůda vznikla mutací z odrůdy Rulandské modré. Hrozny dobře vyzrávají a mívají vysokou
cukernatost.Vyznačuje se zlatožlutou barvou. Doporučujeme podávat k rybím specialitám a kořenitým
jídlům nebo zákuskům.
Rulandské bílé pozdní sběr polosladké
290.Víno má jemnou květinovou vůni. Chuť se součastně prolíná s jeho vůní, s elegantní kyselinkou, která
vínu dává dlouhý odchod. Doporučujeme k hustým omáčkám, pečené drůbeži a hovězímu masu.doblast
Znojemská
Ryzlink rýnský pozdní sběr polosladké
290.Výborné víno s výraznou chutí a vůní. Svým buketem je přirovnáván k vůni lipového
květu.Doporučujeme podávat k tvrdým sýrům.
Sauvignon pozdní sběr polosuché
290.Víno se vyznačuje se vyznačuje broskvově-muškátovou nebo kopřivovou chutí a vůní. Doporučujeme
podávat k sýrům typu Čedar, řízkům, drůbeži, ale i ke sladkému cukroví
Tramín červený pozdní sběr polosladké
290.V chuti očekávejte koření, med i exotické ovoce. Víno lze doporučit pro slavnostní chvíle a rodinné oslavy.
Doporučujeme podávat k předkrmům a silně kořeněným jídlům.
Rulandské modré pozdní sběr suché
290.Vína z Frankovky se vyznačují příjemnou, ale vyšší kyselinkou a tvrdší chutí s vyšším obsahem tříslovin.
Ve vůni můžeme hledat ostružiny nebo skořici. Víno je rubínové barvy s fialovými odlesky. Doporučujeme
podávat ke zvěřině, tmavým masům, ušlechtilým sýrům a k těstovinám.

Sekt
Bohemia sekt
220.Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté
vůně. Cuvée je sestavováno podle originální receptury z vysoce kvalitních bílých vín nejlepších odrůd.

