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Nápojový a jídelní lístek

Nápojový
a jídelní
lístek
Francouzská snídaně 1,3,5,7
Káva nebo čaj, sklenice džusu nebo vody
2 ks croissant, 2 ks másla, džem

99,-

Fitness snídaně 1,5,6,7,8
Káva nebo čaj, sklenice džusu nebo vody
Corn flakes nebo müsli, sklenice mléka, jogurt, ovocný salát

99,-

Business snídaně 1,3,5,7
Káva nebo čaj, sklenice džusu nebo vody
Obložený snídaňový talíř - šunka, salám, eidam, zelenina,
pečivo, 2 ks másla

99,-

Valašská snídaně 1,3,5,7,10
Káva nebo čaj, sklenice džusu nebo vody
Míchaná vejce s cibulkou a slaninou, libové párky
Pečivo, 2 ks másla

99,-

Anglická snídaně 1,3,5,7
Káva nebo čaj, sklenice džusu nebo vody
Hemenex se šunkou
Pečivo, 2 ks másla, džem

99,-

Amenity snídaně 1,3,5,7
Káva nebo čaj, sklenice džusu nebo vody
Vaječná omeleta se sýrem
Pečivo, 2 ks másla

99,-

Sýrová snídaně 1,3,5,7
Káva nebo čaj, sklenice džusu nebo vody
Sýrový talíř - eidam, uzený sýr, hermelín, zelenina
Pečivo, 2 ks másla

99,-

Doplňky ke snídani 1,3,5,6,7,8,10,11
Med /1 ks/
Džem /1 porce/
Máslo /1 ks/
Vařená vejce /3 ks/
Libové párky /150 g/
Croissant /1 ks/
Košík pečiva /4 ks/
Míchaná vejce na cibulce /3 ks/
Sýr - porce /50 g/
Šunka - porce /50 g/
Zelenina - porce /50g/

7,7,5,29,45,15,15,35,19,19,19,-

Toasty 1,3,5,7
Toast s mozzarellou a rajčaty
Toast se sýrem, rajčaty, olivami a cibulí
Toast se salámem, hermelínem a cibulí
Toast se sýrem, šunkou a žampiony
Toast se sýrem, šunkou a ananasem
Toast se sýrem a šunkou

49,49,49,49,49,45,-

Tortilla /šunka, sýr, salát/ 1,3,5,7
Zapečené bagetky
Grilovaný hermelín na salátku

59,49,59,-

Panini 1,3,5,6,7
Panini slanina, šunka, sýr
Panini mozzarella, rajčata, bazalkové pesto
Sýrové panini - hermelín, eidam, olivy, sušená rajčata

79,79,79,-

Saláty 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11
Caprese /150 g/
mozzarela, rajče, panenský olivový olej, bazalka

69,-

Řecký salát /250 g/
rajče, okurek, paprika, šalotka, olivy, balkánský sýr

99,-

Amenity salát /250 g/
tři druhy sýrů, šunka, jogurt, zakysaná smetana, ořechy

99,-

Míchaný fit salát /250g/
mix salátů, mozzarela, sušené rajčata, olivový olej, balsamico

99,-

Salát s tuňákem a vejci /250g/ 99,-mix salátů, tuňák,vejce,
dresing, olivový olej, cibule

Káva ILLY /7 g/
Espresso
Espresso lungo
Espresso double /14 g/
Caffé Crema
Cappuccino
Cappuccino s příchutí
/mandlové, kokosové, karamelové, vanilkové/
Latte Macchiato
Latte s příchutí
/mandlové, kokosové, karamelové, vanilkové/
Baileys káva
Vídeňská káva
Alžírská káva
Turecká káva
Ledová káva s příchutí
Ledová káva s vanilkovou zmrzlinou
Frappe
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Teplý salát z červené řepy a tuňákem /250 g/
červená řepa, tuňák, zakysaná smetana, cibule

99,-

29,29,49,45,39,45,45,49,59,42,49,29,42,55,43,-

Všechny druhy káv Vám rádi připravíme i bez kofeinu

Šlehané mléko
Smetana do kávy
Porce šlehačky
Med porcovaný

4,4,10,7,-
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Čerstvé ledové čaje "RONNEFELDT"

49,-

Čaje "RONNEFELDT" /0,4 l/
Darjeeling summer gold /černý čaj/
Cream orange /roibosh vanilkovo-pomerančová příchuť/
Wellness tea /bylinkový bez kofeinu/
Mátový čaj
Morgentau /citrusovo-mangová příchuť/
Jasmínový čaj /zelený čaj/
Greenleaf /zelený čaj/
Sweet Berries /jahodovo-malinová příchutť/

42,42,42,42,42,42,42,42,-

Ostatní horké nápoje
Horká čokoláda se šlehačkou /0,2 l/ tmavá, bílá/
Svařené víno červené /0,2 l/
Svařené víno bílé /0,2 l/
Grog /0,2 l/
Horké džusy /0,2 l/ - dle nabídky
Čaj z čerstvé máty /0,3 l/
Čaj zázvorový /0,3l/

39,45,45,39,36,38,38,-

Dezerty 1,3,5,6,7,8
Dezert dle denní nabídky
Horká láska /ovoce, zmrzlina, šlehačka/
Amenity pohár /čerstvé ovoce, zmrzlina dle nabídky, šlehačka/
Ovocný salát s jogurtem /200g/ sezónní ovoce, bílý jogurt/
Osvěžující ovocný dezert /zakysaná smetana, ovoce, piškot/
Ovocný salát
Fitness dezert s müsli /zakysaná smetana, ovoce, müsli/
Lívanečky s ovocem a šlehačkou
Lívanečky s tvarohem
Domácí zmrzlina Amenity
Kopeček zmrzliny dle denní nabídky

39,59,59,79,59,59,59,79,79,39,13,-

Nealkoholické nápoje
Rajec /0,33 l/ sycený, jemně sycený, nesycený/
Rajec /0,75 l/ PET láhev/nesycený, jemně sycený/
Rajec ochucený /0,75 l/ PET láhev/
Fanta /0,33l/
Coca-Cola /0,33 l/
Kinley Tonic /0,25 l/ dle nabídky
Juice PAGO /0,2 l/ dle nabídky
Voda s citronem a mátou 0,5 l

29,35,37,36,36,33,33,19,-

Domácí limonády
Grepová /0,5l/
Malinová /0,5l/
Zázvorová s citronem /0,5l/
Mátová /0,5 l/

55,55,55,49,-

Pivo lahvové
Pilsner Urquell 12 , /0,5 l/
Radegast Birell /0,5 l/ - nealko

39,35,-

Aperitivy
Campari Bitter /0,1 l/
Martini Bianco /0,1 l/
Martini Rosso /0,1 l/
Martini Extra Dry /0,1 l/

49,45,45,45,-

Lihoviny /0,04 l/
Fernet Stock
Becherovka
Gin Beefeater
Jagermeister
Rum tuzemský
Rum Bacardi Superior
Rum Bacardi Oro
Baileys
Vaječný likér
Malibu

35,35,45,55,33,49,49,45,31,45,-

Vodka, Tequila /0,04 l/
Absolut
Finlandia
Sierra Tequila silver

49,45,59,-

Whiskey /0,04 l/
Jack Daniel´s
Ballantine´s
Johny Walker Red Label
Johny Walker Black Label

65,59,59,89,-

Bourbon, Brandy /0,04 l/
Jim Beam
Metaxa*****

59,59,-
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Míchané nápoje
MOJITO
bílý rum, soda, třtinový cukr, limeta, máta

79,-

MOJITO s příchutí
bílý rum, soda, třtinový cukr, limeta, máta

85,-

PIŇA COLADA
Bacardi, kokosový sirup, ananasový juice, smetana

85,-

TEQUILA SUNRISE
Tequila, grenadina, pomerančový juice

79,-

APEROL SPRITZ
Aperol, proseco, perlivá voda

79,-

KOKOSOVÝ SEN
Baileys, kokosový sirup, smetana, pomerančový juice, grenadina

69,-

VIRGIN COLADA
ananasový juice, kokosový sirup, smetana

59,-

NEALKO MOJITO
soda, třtinový cukr, limeta, máta, mátový sirup, ledová tříšť

59,-

AMERICKÁ LIMONÁDA
ovoce, pomerančový juice, soda, grenadina

49,-

Mléčný koktejl

49,-

SMOOTHIE

59,-

Sekty
Bohemia demi sec /0,75l/
Bohemia brut /0,75l/

239,239,-

Bílá vína
Tramín červený 2015 - rozlévané /0,1 l/
moravské zemské víno, polosladké
ZD Sedlec u Mikulova

29,-

Lázeňské cuvée 2013 /0,75 l/
jakostní známkové víno, polosuché
Patria Kobylí

169,-

Rulandské šedé 2015 /0,75 l/
moravské zemské víno, polosuché
ZD Sedlec u Mikulova

169,-

Růžová vína
Zweigeltrebe rosé 2015 - rozlévané /0,1 l/
kabinet, polosladké víno
Vinařatví Mádl Velké Bílovice
Zweigeltrebe rosé 2015 /0,75 l/
kabinet, polosladké víno
Vinařství Mádl Velké Bílovice

33,-

189,-

Červená vína
Svatovavřinecké 2009 - rozlévané /0,1 l/
jakostní víno
Vinařství Mádl Velké Bílovice

169,-

Seznam alergenů
publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU
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Lázeňské cuvée červené 2013 /0,75 l/
jakostní známkové víno
Patria Kobylí

29,-

1 Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní orůdy a 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
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie,
makadamie a výrobky z nich
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 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO
13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14 Měkkýši a výrobky z nich

