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JÍDELNÍ LÍSTEK 
Penzion Pod Rozhlednou 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Studený předkrm: 
           Cena Kč 
   Utopenec, chléb         48,- 
 Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo      36,- 
 Nakládaný Camembert, pečivo       58,- 

Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo       89,- 
Hovězí jazyk, čerstvý křen, hořčice,  pečivo      69,- 

 
 
Teplý předkrm: 
 
 Míchaná vejce na špeku (zeleninová obloha, pečivo)    55,- 
 Hemenex (zeleninová obloha, pečivo)      83,- 
 Hermelínový mls, schwarzwaldská šunka (zeleninová obloha, pečivo)    94,- 

Topinka se sýrem (eidam)        39,- 
Topinka se sýrem a vejcem           49,- 
Topinka s masovou směsí                    108,- 
(chléb, vepřová kýta, cibule, zelenina) 
 

 
 
Polévky: 
 
 Polévka dle denní nabídky          39,-  

Hovězí vývar s knedlíčky          54,- 
 Česneková polévka  se šunkou a sýrem         49,- 
 
 
 
Ryby: 
 

Pstruh s bylinkovým máslem                  179,- 
Losos steak na přírodní způsob zakápnutý citronem                 219,- 
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Kuřecí maso: 

 Steak na másle          144,- 

 Steak na čerstvých bylinkách        154,- 

 Kuřecí medailonky přírodní        149,- 

 Kuřecí řízek          149,- 

 Prso na bazalce                       178,- 

(kuřecí prsní řízek, bazalka, bílé víno, kečup, smetana) 

Směs se zeleninou (čínská směs)                  178,- 

Prso plněné sýrem s modrou plísní                 174,- 

Kuřecí prso se sýrovou omáčkou                 178,- 

Pikantní směs s červenou paprikou                 174,-  

 
Vepřové maso: 

 
Panenka plněná sýrem s modrou plísní         199,- 
Panenka plněná schwarzwaldskou šunkou           199,- 

 Medailonky z panenky    -     přírodní          186,- 
- se skořicí, medem a jablky 
- se švestkami 
- na hořčici 

Katův šleh             192,- 
(vepřová panenka, chilli, červená paprika) 
 
Vepřový řízek            149,- 
 
Pečená vepřová žebra (pečivo, křen, hořčice, okurek)             239,- 
(doba přípravy cca 30-40 min – stojí za to, si počkat) 
 
Pečené vepřové koleno (pečivo, křen, hořčice, okurek) 
porce pro dvě osoby                             359,- 
(doba přípravy cca 30-40 min – stojí za to, si počkat) 

 
Hovězí maso: 
 
 Nudličky z hovězí svíčkové s brusinkovou omáčkou     295,- 
  
 Myslivecká pochoutka                   320,- 
 (hovězí svíčková,  žampiony, cibule, červ. víno) 
 
 Anglický biftek, schwarzwaldská šunka,  sázené vejce          339,- 
            (hovězí svíčková) 
 
 Anglický biftek s fazolkami na slanině       346,-  
 (hovězí svíčková) 
 

Tatarský biftek ve tvaru rozhledny Vrbice se čtyřmi topinkami             240,- 
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Jídlo pro páry (2 osoby): 
 
 Statkářova mísa  - dva druhy masa, restovaná zelenina na másle, sýr,  
  plněný brambor (řezy z vepř. panenky + medailonky kuřecí)     
                        399,- 

 
Pečené vepřové koleno  - zelenina, křen, hořčice, pečivo 
           (doba přípravy cca. 30-40 min. – stojí za to, si počkat)  359,- 
 
 

 
 
Bezmasá jídla: 
 
 Smažený sýr eidam            125,- 
 
 Smažený sýr s bílou plísní, malý         125,- 
 

Smažený sýr s bílou plísní, velký                   144,- 
 

 Smažený sýr s modrou plísní             144,- 
 
 Sýrová jehla se třemi druhy sýrů (smažená)                 166,- 
  
 V ceně smažených sýrů  je porce tatarské omáčky. 
 

Salát s grilovaným kozím sýrem a jogurtovým dresingem, toasty           225,- 
(ledový salát, kozí sýr s bílou plísní , dresing) 

 
 Těstovinový salát s restovanou zeleninou a tofu                       149,- 
 
 Omeleta s rajčaty, žampiony, se sýrem grana padano (dle výběru)          98,- 
 
 
 
Chuťovky nejen k pivu: 
 

Topinka se sýrem (eidam)           39,- 
Topinka se sýrem a vejcem              49,- 
Topinka s masovou směsí            108,- 
(chléb, vepřová kýta, cibule, zelenina) 
 

 Utopenec, chléb            48,- 
 Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo         36,- 
 Nakládaný Camembert, pečivo            58,- 

Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo          89,- 
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Saláty jako hlavní chod: 
 

Ceasar s kuřecím masem, vejcem a toasty        189,- 
(ledový salát, kuřecí steak, smažené vejce, dresing, sýr grana padano) 
 

 Salát se třemi druhy sýrů, toasty         189.- 
            (ledový salát, kozí sýr, sýr s modrou plísní, grana padano) 
 
 Salát s kuřecími řízečky s medovo-hořčičným dresingem, toasty               189,- 

(ledový salát, kuřecí miniřízečky, dresing) 
 

Salát s řízečky z vepřové panenky s medovo-hořčičným dresingem, toasty           
 (ledový salát, miniřízečky z vepřové panenky, dresing)      214,- 
 
 Salát s kuřecími nudličkami a jogurtovým dresingem, toasty               185,- 

(ledový salát, kuřecí restované nudličky, dresing) 
 
Salát s grilovaným kozím sýrem a jogurtovým dresingem, toasty               209,- 
(ledový salát, kozí sýr s bílou plísní , dresing) 
 
Těstovinový salát s kuřecím masem a paprikou       155,- 
 
Těstovinový salát s kousky tuňáka se zeleninou, olivami a sušenými rajčaty.         219,- 
(těstoviny, kousky tuňáka z konzervy, zelenina, olivy, sušená rajčata,  
hobliny sýru grana padano, zakápnuto olivovým olejem) 
 

 
Zeleninové saláty 
 
 Šopský salát            79,- 

(paprika, rajče, okurka, balkánský sýr, zálivka)   
 Farmářský salát           79,- 

(paprika, rajče, okurka, farmářský dressing) 
Míchaný zeleninový salát s olivovo - octovou zálivkou      69,- 

 
 
 
Dezerty: 
 
 Horké maliny 

(maliny, vanilková zmrzlina, griotka, máslo)      98,- 
 Palačinky s marmeládou a šlehačkou  (2 ks)       65,- 
 Palačinky s vanilkovou zmrzlinou, vlašskými ořechy a čokoládou (2 ks)   94,- 
 Vrbický domácí medovec                    55,- 
 Pohár zmrzlinový VELKÝ (150ml)        65,- 
 Pohár zmrzlinový MALÝ  (100ml)        49,- 
 Pohár zmrzlinový VELKÝ s ovocem  (150ml)      85,- 
 Pohár zmrzlinový MALÝ  s ovocem  (100ml)      65,- 
 Pohár s řeckým jogurtem (0,3% tuku), ovocem a mletým lněným semínkem         69,- 
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Dětská jídla   
 
 Kuřecí plátek s broskví a sýrem         99,- 
  

Krupicová kaše se švestkami          69,- 
 

 Těstoviny s cukrem a ořechy (s mákem)         65,- 
 

Kuřecí řízek            99,- 
 
Příloha k dětským jídlům 
Opečené brambory           25,- 

 Vařené brambory           25,- 
 Hranolky            30,- 
 
 
 
Přílohy: 
 

Vařené brambory           30,-   

 Hranolky            40,- 

Opečené brambory           35,- 

 Bramboráčky            45,- 

 Americké brambory           45,- 

 Krokety            42,- 

 Opečené brambory se sýrem s modrou plísní      54,- 

 Pasáčkovy brambory  (opečené brambory s majoránkou a česnekem)   52,- 

Plněný brambor (vařený brambor s míchaným tvarohem)     52,- 

Velká zeleninová obloha         55,- 

 Grilovaná zelenina          69,- 

 Zelenina na másle           65,- 

 Topinka              15,- 

 

 

 

 
Poloviční  porce jídla je účtována ve výši 70% z ceníkové ceny jídla. 
 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. 
 
 
 
Přejeme Vám dobrou chuť a příjemné posezení v Penzionu Pod Rozhlednou. 
Provozovatel: Ing. Pavel Bílek, IČ: 412 48 236 
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Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu 
označování dle směrnice 1169/11 EU 

 ________________________________________________________________________ 

1) Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich 
2) Korýši a výrobky z nich  
3) Vejce a výrobky z   nich  
4) Ryby  a výrobky  z nich   
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich  
7) Mléko  a  výrobky  z  něj  
8) Skořápkové  plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 
9) Celer a výrobky z něj 
10) Hořčice a  výrobky z ní 
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l,  vyjádřeno SO2  
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 
14) Měkkýši a výrobky z nich 
 
 

Abecední seznam nabízených pokrmů s uvedením čísla obsažených 
alergenů dle výše uvedeného seznamu  
 
__________________________________________________________________________________ ____ 
 
Anglický biftek s fazolkami na slanině[1,9]       
Anglický biftek, parmská šunka, sázené vejce[1,3,9]       
Bramboráčky [1]           
Ceasar s kuřecím masem, vejcem a toasty [1,3,4,7]       
Česneková polévka [1,7,9]     
Farmářský salát [3,7]  
Grilovaná zelenina[9]          
Hemenex (zeleninová obloha, pečivo) [1,3,7]     
Hermelínový mls, parmská šunka (zeleninová obloha, pečivo) [1,3,7]   
Horké maliny [7]  
Hovězí jazyk, čerstvý křen, hořčice, pečivo [1,7,10,12]     
Hovězí vývar s knedlíčky (na objednávku) [1,6,7,9]    
Hranolky [ ]          
Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo [1,3,7,10]      
Katův šleh [1,6]           
Krupicová kaše se švestkami [1,7]  
Kuřecí medailonky přírodní [1]  
Kuřecí plátek s broskví a sýrem [1,7]  
Kuřecí prso se sýrovou omáčkou [1,7]                 
Kuřecí řízek [1,3]  
Losos steak na přírodní způsob zakápnutý citronem [4,7] 
Míchaná vejce na špeku (zeleninová obloha, pečivo) [1,3,7]   
Míchaný zeleninový salát s olivovo octovou zálivkou 
Myslivecká pochoutka [1,6,9]         
Nakládaný Camembert, pečivo [1,3,7]       
Nudličky z hovězí svíčkové s brusinkovou omáčkou [7]     
Omeleta s rajčaty, žampiony, se sýrem Parmezán (dle výběru) [1,3,7]  
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Opečené brambory [ ] 
Opečené brambory se sýrem s modrou plísní [7] 
Palačinka s marmeládou a šlehačkou [1,3,7]   
Palačinka s vanilkovou zmrzlinou, vlašskými ořechy a čokoládou [1,3,7,8]  
Panenka plněná (dle výběru - sýr s modrou plísní nebo bavorská klobása) [1,7]   
Pasáčkovy brambory [ ]        
Pečená vepřová žebra (pečivo, křen, hořčice, okurek) [1,7,10,12] 
Pečené vepřové koleno (pečivo, křen, hořčice, okurek) [1,7,10,12] 
Pikantní kuřecí směs s červenou paprikou [6]                
Plněný brambor [7]     
Pohár zmrzlinový VELKÝ (150ml) [7]       
Pohár zmrzlinový MALÝ  (100ml) [7]       
Pohár zmrzlinový VELKÝ s ovocem [7]      
Pohár zmrzlinový MALÝ   s ovocem [7]      
Pohár s řeckým jogurtem (0,3% tuku), ovocem a mletým lněným semínkem   [7,8]       
Prso na bazalce [1,7]                        
Prso plněné sýrem s modrou plísní [1,7]               
Pstruh s bylinkovým máslem [4,7]                
Salát s kuřecími nudličkami a jogurtovým dresingem, toasty [1,3,7]  
Salát s řízečky z vepřové panenky s medovo-hořčičným dresingem, toasty [1,3,7] 
Salát s kuřecími řízečky s medovo-hořčičným dresingem, toasty [1,3,10]    
Salát se třemi druhy sýrů, toasty [1,3,7,10] 
Salát s grilovaným kozím sýrem a jogurtovým dresingem, toasty [1,3,7]      
Medailonky  -        přírodní [1]   

- na hořčici[1,10]   
- se skořicí, medem a jablky[1]   
- se švestkami[1]   

Sedlákova žebra [1,7,10,12]  
Smažený sýr eidam[1,3,7]           
Smažený sýr s bílou plísní malý [1,3,7,10]         
Smažený sýr s bílou plísní velký[1,3,7,10]                      
Smažený sýr s modrou plísní [1,3,7,10]             
Směs se zeleninou (čínská směs) [1,6]                
Statkářova [1,7]      
Steak na čerstvých bylinkách [7]  
Steak na másle [7]  
Sýrová jehla se třemi druhy sýrů (smažená) [1,3,7,10] 
Šopský salát [7]           
Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo [1,3,7,10]       
Tatarský biftek ve tvaru rozhledny Vrbice se čtyřmi topinkami [1,7]   
Těstovinový salát s kuřecím masem a paprikou [1,3,6,7]  
Těstovinový salát s kousky tuňáka se zeleninou, olivami a sušenými rajčaty.  [1,3,4,6,7]                
Těstoviny s cukrem a ořechy (s mákem) [1,7,8]  
Těstovinový salát s restovanou zeleninou a tofu [1,3,6,7]  
Topinka [1,7]             
Topinka s masovou směsí [1,6,7,10]      
Topinka se sýrem (eidam) [1,7]       
Topinka se sýrem a vejcem [1,3,7]        
Utopenec, chléb [1,3,7]          
Vařené brambory [7]  
Velká zeleninová obloha [ ]        
Vepřový řízek[1,3]              
Vrbický domácí medovec [1,3,7,8]  
Zelenina na másle [7,9]            
Další podrobnější informace Vám sdělí personál restaurace. 
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