
PIVOVAR •  HOTEL •  PIVNÍ LÁZNE •  RESTAURACE

Jídelní a nápojový
lístek

Vína šumivá, vermuty

Bohemia demi/ brut, 0,75 l.....299 Kč
Cinzano Bianco, 0,10 l.....42 Kč

Martini Extra Dry, 0,10 l.....42 Kč
Campari, 0,10 l.....65 Kč

Míchané nápoje

Aperol spritz (Aperol, Prosecco, soda, pomeranč), 0,20 l.....79 Kč
Hugo (Prosecco, bezový sirup, soda, limetky), 0,20 l.....53 Kč

Campari orange, 0,20 l.....45 Kč
Pivní mojito (pivo, sirup, máta), 0,50 l.....49 Kč

Alkoholické nápoje

Fernet stock/ Fernet citrus, 0,05 l.....40 Kč
Rum Tuzemský, Božkov, 0,05 l.....35 Kč

Peprmint, Božkov, 0,05 l.....30 Kč
Jägermeister, 0,05 l.....66 Kč

Baileys, 0,05 l.....66 Kč
Becherovka, 0,05 l.....46 Kč
Beeffeater, 0,05 l.....55 Kč

Jack Daniels/ Jack Daniels Honey, 0,05 l.....78 Kč
Jim Beam, 0,05 l.....59 Kč
Jameson, 0,05 l.....66 Kč

Tullamore, 0,05 l.....69 Kč
Cardhu sing. malt, 12. letá, 0,05 l.....186 Kč

Dimple, 15. letá, 0,05 l.....139 Kč
Martell v.s.o.p., 0,05 l.....138 Kč
Metaxa*****, 0,05 l.....59 Kč

Finlandia vodka, 0,05 l.....49 Kč
Captain Morgan, 0,05 l.....45 Kč

Ron Zacapa Centenario rum hnědý, 23yo, 40%, 0,05 l.....229 Kč
Diplomático reserva exclusiva, 0,05 l.....169 Kč 

Tequila Siera gold/silver, 0,05 l.....66 Kč

Produkty z Žufánkovy pálenice

Slivovice 50% z dubového sudu, 0,02 l/0,05l.....29 Kč/73 Kč
Hruškovice 40% z dubového sudu, 0,02 l/0,05l.....32 Kč/80 Kč

OMG Oh My Gin 45%, 0,02 l/0,05l.....39 Kč/98 Kč
Absinthe St. Antoine 70%, 0,02 l/0,05l.....42 Kč/105 Kč

Kontušovka 40%, 0,02 l/0,05l.....25 Kč/63 Kč
Ořechovka 35%, 0,02 l/0,05l.....25 Kč/63 Kč
Višňovka 20%, 0,02 l/0,05l.....25 Kč/63 Kč

Teplé nápoje

Espresso.....39 Kč
Cappuccino.....45 Kč

Latte.....45 Kč
Černá káva.....29 Kč

Káva bez kofeinu.....35 Kč
Vídeňská káva.....45 Kč

Horký Rauch – příchuť dle aktuální nabídky.....39 Kč
Černé, zelené a ovocné čaje Dilmah 

v hedvábných sáčcích dle nabídky.....42 Kč
Svařené víno.....54 Kč

Grog.....45 Kč

Stálá nabídka piv

Kateřina, výčepní pivo světlé 10% EPM (spodně kvašené) 0,5l/0,3l.....32/20Kč
Kyjovský prémiový světlý ležák 12% EPM (spodně kvašené) 0,5l/0,3l.....40/24 Kč

Sezonní nabídka piv

Jantar, polotmavé silné pivo 13% EPM (spodně kvašené) 0,5l/0,3l.....45/27 Kč 
Kyjovský světlý ležák 11% EPM (spodně kvašené) 0,5l/0,3l.....38/23 Kč

Vilík, ochucené medové pivo 12%  EPM (spodně kvašené) 0,5l/0,3l.....45/27 Kč

Každý měsíc nabízíme pivní SPECIÁL. Nabídku najdete ve stojánku na stole. 

Pivo s sebou v PET i skleněných lahvích

Kateřina, výčepní pivo světlé 10% EPM, 1,0 l PET.....45 Kč
Kyjovský prémiový světlý ležák 12% EPM, 1,0 l PET.....55 Kč

Jantar, polotmavé silné pivo 13% EPM, 1,0 l PET.....65 Kč
Vilík, ochucené medové pivo 12%  EPM, 1,0 l PET.....65 Kč

Kyjovský prémiový světlý ležák 12% EPM, 0,75l sklo.....60 Kč
Jantar, polotmavé silné pivo 13% EPM, 0,75l sklo.....69 Kč
Vilík, ochucené medové pivo 12%  EPM, 0,75l sklo.....69 Kč

Další piva v PET nebo ve skle dle aktuální nabídky u obsluhy nebo v hotelové recepci.

Nealkoholické nápoje 

Bernard free (nealkoholické pivo), 0,5 l/0,3 l.....35/21 Kč
Kofola originál, 0,5 l/0,3 l.....29 Kč/17 Kč

Royal crown cola classic a slim, 0,25 l.....29 Kč
Džus Rauch – dle aktuální nabídky, 0,2 l.....29 Kč

Tonic, tonic zázvor, 0,25 l.....25 Kč
Rájec nesycený, jemně sycený, 033 l.....25 Kč

Vinea bílá, červená, 0,25 l.....29 Kč
Džbán vody s citronem, 1,0 l.....20 Kč

Domácí limonády  

Pivoňka 1,0 l/ 0,4 l.....70 Kč/ 35 Kč
Malinovka a Bezovka, 1,0 l/ 0,4 l.....70 Kč/ 35 Kč

Vinařství Štěpán Maňák

Muškát moravský r. 2018, kabinetní víno, suché , 0,75 l.....279 Kč
Sylvánské zelené r. 2018, pozdní sběr, polosuché, 0,75 l.....279 Kč

 Savilon r. 2018, výběr z hroznů, polosladké, 0,75 l.....279 Kč
Dornfelder r. 2018, pozdní sběr, suché, 0,75 l.....279 Kč

Vinařství Václav Šalša

Tramín – kořenný, r. 2018, výběr z hroznů, polosuchý, 0,75 l.....279 Kč         
Pálava r. 2018, výběr z hroznů, polosladké, 0,75 l.....279 Kč

Hibernal r. 2018, mzv, suché, 0,75 l.....259 Kč
Rulandské modré r. 2017 - zrálo v sudech, výběr z hroznů, suché, 0,75 l.....279 Kč

Frizanté - Muškát moravský, r. 2019, polosuché, 0,75 l.....259 Kč

Vinařství Rodina Kölbelova

Sauvignon r. 2018, mzv, suché, 0,75 l.....229 Kč
Müller thurgau r. 2018, mzv, polosladké, 0,75 l.....229 Kč 

Modrý portugal r. 2017, mzv, suché, 0,75 l.....229 Kč
Rulandské šedé, rozlévané víno, 0,1 l.....20 Kč
Svatovavřinecké, rozlévané víno, 0,1 l.....20 Kč

Rezervace stolů v restauraci

Tel.: 518 614 310
E-mail: nfo@kyjovsky-pivovar.cz

www.kyjovsky-pivovar.cz

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 15% nebo 21%.



Vítáme Vás

v naší pivovarské restauraci. Ať už k nám přicházíte jen na pivo nebo na 
slavnostní hostinu, bude naší snahou, aby Vám chutnalo, cítili jste 
se příjemně a rádi jste se k nám vraceli. Náš pivovar Vám nabízí 

typická česká spodně kvašená piva. 

Všechny pokrmy připravujeme výhradně z kvalitních a čerstvých 
surovin. Pro ty z Vás, jimž kromě kvality a chuti jídla záleží také na jeho 
původu a způsobu produkce, připravujeme pokrmy ze surovin od pečlivě 
vybraných jihomoravských pěstitelů a chovatelů, kteří garantují šetrný 

přístup ke zvířatům a krajině. Nabídka naší domácí kuchyně se 
přirozeně liší podle jednotlivých ročních období. Přesto věříme, že 

zážitek z návratu k tradici a opravdivosti kuchyně našich předků Vám 
vynahradí přechodnou absenci některých dovozových a nesezónních 
produktů. Naše minipekárna a těstárna Vám nabídne domácí chléb, 

slané pečivo k pivu, ale také třeba houskové knedlíky, noky a produkty 
z pivovarského mláta a sladu.      

Pochutiny k pivu

Pivovarský pikantní sýr (tvarohový a feferonkový), 
pečivo, 100 g * (1,3,7).....83 Kč

Nakládaný hermelín, pečivo - ve skle, 100 g *(1,3,7).....95 Kč
Masová paštika, pečivo - ve skle, 120 g *(1,3,7).....83 Kč

Výpečky ve vlastní šťávě, pečivo – ve skle, 120 g *(1,3,7).....99 Kč
Kachní játra na cibulce, pečivo – ve skle, 120 g *(1,3,7).....94 Kč

Pivní tyčinka, 1 ks *(1,3).....12 Kč
Pražené solené mandle, 80 g *(8).....68 Kč

Teplé bramborové lupínky s dipem, 120 g *(3,7).....55 Kč
Pivovarská topinka s masovou směsí a vejcem, 

zapečená s uzeným sýrem, 100 g *(1,3,7).....87 Kč
Smažené cibulové kroužky s dipem, 150 g *(1,3,7).....59 Kč
Chuťovky k pivu dle aktuální nabídky – chléb s tvarůžkem, 

jednohubka s nivovou koulí, chléb se škvarkovou pomazánkou.

Polévky

Slovácká zelňačka s klobásou a houbami, 0,3 l *(1) .....50 Kč
Silný vývar z hovězích žeber s masem a nudlemi, 0,3 l *(1,3,9).....40 Kč

Teplý předkrm

Kachní játra na cibulce s jablky, chléb, 100 g *(1).....89 Kč
Pivovarská klobása, křen, hořčice, chléb, 150 g *(1).....99 Kč

Hotová jídla

Pivovarský guláš, domácí karlovarský knedlík, 150 g *(1,3,10).....165 Kč

Grilovaná vepřová žebra s medovou glazurou, 850 g *(1,3).....229 Kč

Kachní stehno na medu, pečené červené zelí, domácí 
karlovarský knedlík, 220 g.....219 Kč

Pomalu dušená „hovězí husička“ na červeném víně, 
dortík ze šťouchaných brambor, 200 g.....219 Kč

Speciality šéfkuchaře

Kuřecí prsa Supreme na tymiánu s kukuřicí
a slaninou, 250 g *(1,3,7).....185 Kč

Kuřecí prsa Supreme jsou prémiový produktem - celým prsním 

svalem s kůží a kůstkou od křidélka.

Steak z vepřové kotlety se slaninovým chipsem 
a pepřovou omáčkou, 200 g *(1,3,7).....169 Kč

Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty, 200 g *(1).....189 Kč

Hovězí Rumpsteak na rozmarýnu s pečeným 
česnekem, 300 g *(1,3,7).....299 Kč

Maso pochází z proslulých Argentinských chovů.

Čerstvý losos s grilovanou zeleninou a bazalkovým 
pestem, citrón, 200 g *(10).....259 Kč

Kyjovský hambáč se zeleninou, sázeným vejcem a slaninou, 
hranolky, tatarka, 200 g *(1,3,7).....215 Kč                                    

Tatarák z pravé svíčkové, 6ks topinek, česnek, 100 g *(1,3).....229 Kč

Gnocchi se špenátem a kuřecím masem, 150 g *(1,7).....165 Kč

Bezmasé pokrmy

Zeleninové placky se sladem a bylinkovou 
omáčkou, 150 g *(1,3,7).....99 Kč

Saláty - velké

Míchaný salát s nivou a vejcem, bagetka *(1,3,7).....149 Kč                         
Listový salát s lososem a nakládanými rajčaty, bagetka *(1,3,4,7).....179 Kč

Řecký salát s olivami a balkánským sýrem, bagetka *(1,3,7).....139 Kč

Dětská jídla

Smažený vepřový  řízek, brambory, 100 g *(1,3,7).....99 Kč
Kuřecí přírodní plátek, tenké hranolky, 100 g *(1).....105 Kč

Gnocchi s kuřecím masem a smetanou, 100 g *(1,7).....129 Kč

Dezerty

Lívance s povidli a zakysanou smetanou, 2 ks *(1,3,7).....99 Kč
Jablečný štrůdl se šlehačkou, 1 ks *(1,3,7).....69 Kč

Přílohy 

Vařené brambory s máslem *(7).....35 Kč
Opékané brambory.....35 Kč

Smažené bramborové čtvrtky s česnekem.....35 Kč
Šťouchané brambory se slaninou *(7).....40 Kč

Bramborové hranolky.....35 Kč
Steakové hranolky.....35 Kč
Grilovaná zelenina.....49 Kč

Rozpečená bagetka *(1,3,7).....35 Kč

* Seznam potravinových alergenů, které podléhají 
legislativnímu označování dle směrnice 

1169/11 EU a jsou obsaženy v našich pokrmech:

1) Obiloviny obsahující lepek - nejedná se o celiakii, výrobky z nich 
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 

4) Ryby a výrobky z nich  
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 

- patří mezi potraviny ohrožující život 
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich 

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život 
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

Otevírací doba restaurace:

Pondělí až čtvrtek 11.00 – 22.00 
(kuchyně 11.00 – 21.00, poslední objednávky přijímáme ve 20.30)

Pátek a sobota 11.00 - 24.00
(kuchyně 11.00- 22.00, poslední objednávky přijímáme ve 21.30)

Neděle 11.00 – 21.00
(kuchyně 11.00 – 21.00, poslední objednávky přijímáme ve 20.30)

Multifunkční sál

Nabízíme možnost uspořádání oslav, svateb, smutečních hostin, 
školení a jiných seminárních akcí, rautů, apod. 

Sál má kapacitu až 120 osob podle typu akce.


