
„Prapolévka” starovídeňské kuchyně se považje za 
alpský elixír a díky různým vložkám získává stále nový 
rozměr. 
 
Sýrová polévka je relativně moderní, je tu teprve od 
začátku 20.století. I když si s ní naplnili břícha Asterix s 
Obelixem při návštěvě v Helvetice. 
 
Hodina narození guláše je samozřejmě v Maďarsku. V 
19.století našel cestu přes Vídeň do Mnichova, kde měli 
gulášové kanóny a tím pádem se vynalezla gulášová 
polévka. 
 

Podle nejstaršího zdroje existují těstoviny již od 
dob 200let před Kristem za vlády dynastie Han v 
Číně. Také ve starém Římě se již těstoviny 
konzumovaly. Ve 12.století se objevily na Sicílii. 
Potom bylo za centrum okolí Neapoli, kde byl 
optimální středomořský vzduch pro sušení 
těstovin.  
 
Průmyslové těstoviny bývají většinou vyráběné 
lisovací teflonovou matricí. My používáme 
měděné. Proto není plocha těstovin tak hladká a 
tím se lépe spojí s omáčkami. 

Vařené hovězí maso bylo oblíbené jídlo císaře 
Franze-Josefa. Od 15.století bylo ve Vídni hovězí 
maso tak jako chleba tou nejdůležitější potravinou. 
Při rozkvětu vídeňské kuchyně v 19.století byla 
vymyšlena ve Wiener Sacher legenda vařeného 
hovězího. 
 
RIB–EYE–STEAK Steak je z přední části vysokého 
roštěnce. Díky tukovému mramorování v mase a 
typickému tučnému středu, zvanému taktéž „tukové 
oko“ je Rib Eye Steak obzvlášť šťavnatý a chutný.  
 
Jméno Vídeňský řízek se vyskytlo teprve v 
19.století. Někteří také tvrdí, že původně pochází z 
Itálie. Ale pravděpodobně pochází z vídeňského 
pečeného kuřete, které bylo zazamenáno již v roce 
1719 v jedné kuchařce. Originál je z telecího masa, 
ale dnes se většinou připravuje z vepřového masa. 
 
Prasata byla zdomácňována na Blízkém východu již 
za mladé doby kamené. Kvůli změně klimatu a 
kácení lesů chovy ubyly. V Evropě je ale prase 
nejdůležitějším dodavatelem masa. 
 
 
 
 

Vše na našem jídelním lístku je vlastnoručně 
př ipravené 

 

Z našich velkých polévek(0,5l) 
 

Tafelspitzbouillon 
Poctivý hovězí vývar A,C,L,G 

s klasickými rakouskými vložkami:  
Játrový knedlíček, krupicové noky, masový 

štrúdl, s pečivem   € 7,50 
 

Krémová sýrová polévka A,L,O,G 
s bylinkovými krutony a pečivem   € 6,30 

 
      Pikantní gulášová polévka A,L,G 
                       s pečivem  € 6,30 

Domácí těstoviny 
 

Tagliatelle “Carbonara”  A,C,L,G 
se slaninou, šunkou a smetanou, spojené vajíčkem 

a s parmazánem  € 12,50 
 

Špagety  A,B,C 
s bylinkovým pestem, krevetami a piniovými 

oříšky  € 13,90 
 
 

Penne A,C,H,G 
s mladým špenátem, gorgonzolou a vlašskými                    

ořechy  € 11,90 
Z našeho regionu 

 
Jemné vařené hovězí maso Tafelspitz A,C,L,O,G 
 s krémovým špenátem, orestovaným bramborem, 

jablkovým křemen a pažitkovou omáčkou   € 16,90 
 

Rib Eye Steak L,O,G 
200 g, opečený na přání, s omáčkou z portského 

vína, mediteránskou zeleninou a pečeným 
bramborem se zakysanou smetanou   € 27,50 

 
Křupavě opečené filé z candáta A,D,G 

na barevných listových salátech 
  € 13,90 

 
Telecí smetanový guláš A,C,O,G 

s domácími širokými nudlemi  € 13,90 
 

             Vídeňský řízek    
A,C,M,G 

z vepřového karé, s bramborem 
a malým míchaným salátem   € 13,90  

K tomu ušák 
Hallstattského

piva ? 



Dějiny pizzy? Není to vůbec jednoduché. 
 
Chlebové placky se pekly na horkých kamenech již 
v mladé době kamenné (45.000 až 9.000 př.n.l.). 
Nejpozději v Neolitu(5.600 až 2.000př.n.l.) se 
poznal účinek kvásku a tím se už nenechávalo 
kvašení náhodě. 
 
Velký pokrok ve směru k dnešní pizze se stal pár 
století př.n.l., když se na chleba dala obloha před 
pečením. Cato starší(známý tím, že každou svou 
řeč ukončoval větou, že Kartágo musí být zničeno) 
již popsal tyto placatá kola z těsta s olivovým 
olejem a kořením. Římané potom rozšířili tento 
pokrm přes Evropu až do Gálie. 
 
V Neapoli se okolo roku 1000 objevilo označení 
jako „picea” a „ piza”. V Neapoli jsou spolky, které 
obhajují autentickou pizzu. 
 
Poslední velká změna se podepsala v 16.století. 
Rajčata byla importována mořskými plavbami z 
Ameriky. Potom, co vyšlo najevo, že rajčata nejsou 
jedovatá, přišla na pizzu. 
V roce 1889 se uskutečnila první pizza donáška. 
Raffaele Esposito dodal 3 pizzy italskému 
královskému dvoru, Umbertovi 1. a jeho choti 
Marheritě. Nejvíce jí chutnala ta s rajčaty, 
mozzarellou a bazalkou – barvami italské vlajky – 
a od té doby má tato pizza název Margherita. 
 

Fingerfood se stal symbolem našeho rychlého 
způsobu života jak v práci tak ve volném čase. 
 
Rukama se jedlo ještě ve Středověku.  
Když přišly vidličky z Byzantské říše, řekla 
naše církev, že ruce stačí na to, aby se dotýkaly 
božských darů. 

V průběhu dějin byla salátu připisována 
spíše skromnost. Zato v antickém Řecku 
bylo míchání a dochucování salátů 
považováno za velké umění. 
 
Do poloviny 20.století byl salát označován 
pouze jako příloha nebo „Jídlo chudých 
lidí“. Teprve potom změnou přístupu k 
jídlu a životnímu stylu se salát stal 
symbolem pro zdravou a přírodní stravu. 

 
 
 

 
Pizza 

 
Margherita A,G 

Rajčata, mozzarella, bazalka 
€ 11,- 

 

Prosciutto  A,G 
Rajčata, mozzarella, šunka 

€ 11,50 
 

Salami  A,G 
Rajčata, mozzarella, salám 

€ 11,50 
 

Zeleninová pizza A,G 
rajčata, mozzarella, mediteránní zelenina 

€ 11,50 
 

Mexicana  A,G 
Rajčata, mozzarella, šunka, salám, žampiony, 

paprika, kukuřice, feferonky, česnek 
€ 12,- 

 

Quattro Stagioni  A,O,G 
Rajčata, mozzarella, šunka, salám, žampiony, 

kapary, olivy, artyčok 
€ 12,- 

 

Hüttenpizza  A,G 
Rajčata, sýr na špecle, slanina, cibule, kukuřice, 

žampiony 
€ 12,- 

 
Fingerfood 

 
Uzená žebírkaA,F,M 

2 dipy a pečené brambory se zkysanou smetanou  
€ 13,90 

 
 
 

Zde máme saláty 
 

Velký míchaný salátA,C,M,O,G 
s grilovaným hovězím masem, cherry rajčátkya 

balsamikovým dresingem 
  €  12,90 

 
                    Listové saláty A,C,M,G 



Příběh čokolády začal před 1000lety ve střední Americe. 
Kakao bylo pěktováno nejdříve Olmeky a později Mayi. Tato 
rostlina byla pro Maye božského původu – a jako- později u 
Aztéků – používaná jako platidlo. Spaněl Cortez přivezl kakao 
roku 1528 do Evropy. 
 
 
 
O trhanci existuje mnoho příběhů. Zde je jeden z nich:  
Jeden z nejčastějších příběhů říká: že si Císař Franz Josef I. 
dal pokrm, který vytvořil šéfkuchař a který byl opovržen 
Císařovnou Elisabeth(Sissi), která dbala na svojí štíhlou linii a 
slovy „No tak sem dej ten nesmysl(Schmarren), co náš 
Leopold zase uvařil“. Císařovi(Kaiser) pokrm tak moc 
chutnal, že se velmi rychle prosadil název Kaiserschmarren. 

Co je víc rakouského než „štrůdl“? A přece 
pochází těsto z Blízkého východu. Nakonec ho 
přinesli do Rakouska Turci. Poprvé se o něm 
1696 a díky Marii Terezii dostal povýšení na 
moučník vhodný do salónů. 
 
1832, na příkaz knížete Metternicha vyrobil učeň 
Franz Sacher základní formu Sachrova dortu. 
Jeho syn Eduard Sacher dokončil plně recept při 
učení u Demela ve Vídni. 

Špecle mají stoletou tradici v bavorském Švábsku. Už v 
roce 1725 byl zveřejněn recept. Dnes připravované z 
hrubé mouky a vajec, dříve dělané ze špaldy. Kvůli 
vysokému obsahu lepku se mohou připravovat i bez 
vajec. Chudobou postižené regiony se těšily z tohoto 
skromného pokrmu. 
 
Lilkovitá rostlina brambor pochází původně z říše Inků. 
Když přišla v 16.století do Evropy byla nebyla velmi 
oblíbená. Lidé jedli jen nadzemní části a tím se otrávili. 
Ještě Bedřich Veliký (18.století.)  musel vyhlásit 
takzvané „bramborové příkazy“, aby prosadil jejich 
pěstování. 

se smaženým kuřecím prsem v kukuřičných lupínkách, se semínky a olejem z dýňových semínek  
€11,90 

 

Vegetariánské hity 
 

Sýrové špecle A,C,L,M,G 
domácí špecle  s vlastní výraznou sýrovou 

směsí, orestovanou cibulkou a zeleným 
salátem   € 11,90 

 
 

Pečený brambor C,G 
se zakysanou smetanou, mediteránskou 
zeleninou a řeřichovým salátem  € 10,90 

 
 

Sladké 
   

           
Čokoládová pěna A,C,G 

servírovaná ve skle, s ragů z lesních plodů a 
mátou  €7,50 

 
Teplý čokoládový koláč A,C,G,H 

s vanilkovou zmrzlinou, čokoládovou omáčkou 
a šlehačkou  € 5,90 

 
Trhanec z kysané smetany A,C,G 

s rozvařenými borůvkami (borůvkový kompot)  
€ 10,50 

 

 
Jablkový- A,C,O,G 

nebo tvarohový štrůdl A,C,G   € 3,80 
se šlehačkou nebo vanilkovou omáčkou  € 4,20 

 
Sachrův dort  A,C,G   € 3,80 

se šlehačkou  € 4,20 
 

V cenách je vše zahrnuto, platba je možná pouze hotově! 
 

Kvůli předpisům s alergeny jsme povinni dané alegeny označit. Všichni dodavatelé, receptury  
a přísady musí být zaznamenány. 

 
Zamyšlení nad těmito a podobnými předpisy EU může vyvolat 

alergickou reakci! 
  

Mluvte s námi – jako dříve – když jste alergik (můžete být taky jeden, který tyto předpisy zapoměl), něco pro 
Vás jistě najdeme! 

 



A=lepek, B=korýši, C=vejce, D=ryby, E=buráky, F= soja, G=mléko nebo laktóza, H=ořechy, L=celer, M=hořčice, N=sezam, 
O=siřičitany, P=vlči bob,luštěniny, R=měkkýši. 

 I přes opatrnou výrobu mohou být křížovou kontaminací obsaženy stopy jiných látek. 


