


Vytvořili Lidi z Baru & Zema, Halyna, Jevgenija, Elja, Julija, Eva, 
Anastasija, Maryna, Polina, Iryna, Natalija a mnoho dalších.



Najdete tady všechno, co jste kdy chtěli z ukrajinské kuchyně 
ochutnat, a taky to, co možná ještě vůbec neznáte... ale chutnat 
vám to bude stopro taky. S češtinou tu člověk moc nepochodí, 
ale nebojte, česko-ukrajinský slovníček to jistí. 

Přejeme vám dobrou chuť!
Смачного!

Seznam alergenů je k dispozici u obsluhy. 
Ceny jsou uvedené v českých korunách.

MILÍ HOSTÉ,
VÍTÁME VÁS
V UKRAJINSKÉ
RESTAURACI



Добрий день! / Dóbryj deň! / Dobrý den!

Можна це, будь 
ласка?

/ Možna ce,
buď laska? /

Můžu si dát tohle, 
prosím?

Можна пиво,
будь ласка?

/ Možna pivo,
buď laska? /

Můžu dostat pivo, 
prosím?

Можна десерт,
будь ласка?

/ Možna dezert,
buď laska? /

Můžu dostat dezert, 
prosím?

Можна кави,
будь ласка?

/ Možna kavy,
buď laska? /

Můžu dostat kávu, 
prosím?

ГЛОСАРІЙГЛОСАРІЙ



Можна рахунок, 
будь ласка?

/ Možna rahunok,
buď laska? /

Můžu poprosit
o účet?

можна оплатити 
карткою?

/ Možna oplatyty 
kartkuju? /  

Můžu zaplatit
kartou?

Де туалети? / De tualety? / Kde jsou tu toalety?

Це було чудово! / Ce bulo chudovo! / Bylo to výborné!

Дякую / Djakuju / Děkuji

До побачення! / Do pobačenja! / Na shledanou!

SLOVNÍCEK



smažené šproty, koprová a dijónská omáčka
(alergeny 1, 3, 4, 7, 10)

„Na pláži v Oděse jsou k mání úplně všude! Bez smažených rybiček
už bych si nedokázala představit dovolenou.“
Еля / Elja

ТЮЛЬКА ФРI 158,-

/ TJULKA FRI /



malé kulaté smažáčky, koprová a dijónská omáčka
(alergeny 1, 3, 7, 10)

„Smažené sýrové koule jsou u nás strašně populární a servírují se 
přesně takhle – do papírového kornoutu. Pěkně do ruky na procházku.“

Юлія / Julija

СИРНI КУЛЬКИ158,-

/ SYRNI KULKY /



bramboráčky s mrkví a koprem, koprová a dijónská omáčka
(alergeny 1, 3, 4, 7, 10)

„Bramborové placky určitě dělají všude. U nás doma jsme ale zvyklí 
vylepšit těsto mrkví a koprem. Ochutnejte!“
Анастасія / Anastasija

ДЕРУНИ 148,-

/ DERUNY /



sušené kalamárové kousky k pivu
(alergeny 4, 14)

„Ryba do piva, jak se u nás říká. Sušené mořské plody mám přímo 
spojené s vychlazeným domácím ležákem.“

Галина / Halyna

СУШЕНІ КАЛЬМАРИ58,-

/ SUSENI KALMARY /



okurka, vejce, kuřecí prso, kopr, smetana, brambůrky
(alergeny 1, 3, 7)

„Pro nás úplně běžná, pro vás asi netradiční studená polévka. Dáváme 
si ji, když je venku nesnesitelné horko, protože chutná jako tekutý 
zeleninový salát.“
Земa / Zema

ОКРОШКА

/ OKRÓSKA /

TENTO RECEPT PRO NÁS
VYPIPLAL RON WINKLER

(BREAK FEAST BISTRO
BY EGGO)

маленький суп / maljenkyj sup
великий суп / velikyj sup

55,- / 88,-



pšeničná placka, kuřecí a vepřové maso, zeleninový salát, koprový dip
(alergeny 1, 3, 7)

„U nás míváme slané palačinky o Vánocích nebo Velikonocích a je super, 
že se dají jíst teplé i studené. Ne každý to dělá, ale já jsem k nim ještě 

přidala salát z čerstvé i nakládané zeleniny. V létě přijde vhod.“
Юлія / Julija

МЛИНЦI З М‘ЯСОМ ЗІ 
СВІЖИМ САЛАТОМ

218,-

/ MLYNCI Z MJASOM
ZI SVIZIM SALATOM /



pšeničná placka, hříbky, sýr, zeleninový salát, koprový dip
(alergeny 1, 3, 7)

„Tyhle palačinky jsme měli doma často, protože jsme chodili rádi
na houby. Vždycky, když byla možnost, vyráželi jsme do lesa sbírat
 – říká se tomu tichý lov.“ 
Ева / Eva

МЛИНЦІ З ГРИБАМИ ТА
СИРОМ ЗІ СВІЖИМ САЛАТОМ

218,-

/ MLYNCI Z HRYBAMY TA SYROM
ZI SVIZIM SALATOM /



118,-

jablečný koláč s vanilkovou zmrzlinou
(alergeny 1, 3, 7)

„Nejdůležitější je vyšlehat sníh s čerstvou pomerančovou kůrou! Jen pak 
chutná přesně tak, jak má.“ 

Людмила / Ljudmyla

ШАРЛОТКА

/ SARLOTKA /

TENTO RECEPT
PRO NÁS VYPIPLALA

SÁRKA DIVÁCKÁ.
(SORRY – PECEME JINAK)



domácí limonáda ze sušeného ovoce 0,5l

УЗВАР / UZVAR / 78,-

domácí limonáda z jahod a lesního ovoce 0,5l

КОМПОТ / KAMPOT / 78,-

destilát horilka s arónií a medem, zázvorové pivo, máta

ЗАТИШОК / ZATYSOK / 158,-

fermentovaná limonáda 0,3l

КBAC / KVAS / 58,-

destilát horilka s arónií a medem, šumivé víno, jahody

СЕРДЕНЬКО / SERDENKO / 158,-

NEALKO

ALKO



PIVO ZNOJEMSKÁ 11% 0,5L / 0,3L

PIVO KOSMIX 
(jaký speciál máme dnes na čepu?) 0,5l / 0,3l 

NEALKO PIVO ČEPOVANÉ
(hořké nebo naše ovocné) 0,5l / 0,3l 

BÍLÉ VÍNO
(Veltlínské zelené) 0,15l

ČERVENÉ VÍNO
(cuvée Zweigeltrebe, Svatovavřinecké) 0,15l

RŮŽOVÉ PERLIVÉ VÍNO
(cuvée Svatovavřinecké, André) 0,15l

DESTILÁT HORILKA S ARONIÍ A MEDEM 0,04L

ESPRESSO

LUNGO 

CAPPUCCINO

LEDOVÁ KÁVA S MLÉČNOU PĚNOU

ESPRESSO & TONIC

POMERANČOVÝ DŽUS 0,2L

SODA 0,5L / 0,3L

55,- / 45,-

75,- / 60,-

45,- / 35,-

68,-

68,-

68,-

68,-

58,-

58,-

68,-

78,-

88,-

48,-

38,- / 30,-



dortík s medem a čokoládou
(alergeny 1, 3, 7)

„Medový dort s míň jak 14 vrstvami není medový dort. Já ještě přidávám 
jednu čoko vrstvu navíc.“
 Наталія / Natalija

МЕДОВИЙ ТОРТ 98,-

/ MEDOVYJ TORT /


