Polévky

0,4 l Naše kulajda se zastřeným vejcem
a s čerstvým koprem
49,0,3 l Silná česnečka se slaninou, bramborem
a sýrem, provoněná majoránkou
38,0,3 l Gulášová polévka s bramborem,
provoněná uzeninou
38,-

Malá jídla

100g Šťavnatý Roast beef za studena s naší
tatarskou omáčkou a s naším škvarkovým chlebem
149,100g Pomalu pečená vepřová krkovička na česneku,
soli a kmínu, podávaná na krajíci polického chleba
s hořčicí a beraním rohem
69,120g Čerstvě namíchaný tatarský biftek z mladého hovězího
masa plemene Angus, se 3 topinkami
149,-

BRÝLE NA ČTENÍ K ZAPŮJČENÍ ZA ÚSMĚV U OBSLUHY

Saláty

450g Římský salát s caesar dresinkem z kaparů
a ančoviček, grilovaným kuřecím prsíčkem,
křepelčím vajíčkem a s tvrdým sýrem Gran Moravia
179,500g Italský salát Panzanella, provoněný bazalkou
s mozzarellou, rajčaty a opečenou bagetkou
189,150g Zelný salát Coleslaw
49,200g Trhané saláty s čerstvou zeleninou
a listovým dresinkem
69,-

K salátům doporučujeme rozpečenou bylinkovou bagetu

Grilovaná masa a steaky

300g Rib eye steak WALZEL z hovězího anguse,
grilovaný na mořské soli a čerstvém pepři
„Traduje se, že hovězí steak má mít aspoň 300 g …”
333,200g Šťavnatý steak z pečeně červených amerických
vepřů plemene DUROC, grilovaný na mořské soli
a čerstvě mletém pepři
159,200g Šťavnatá vepřová panenka grilovaná
na mořské soli a čerstvém pepři
159,200g Grilované kuřecí prsíčko
na přepuštěném bylinkovém másle
(Doporučená příloha: zeleninový kuskus)
111,Steaky a panenku doporučujeme doplnit některou z našich omáček:
smetanová lišková, smetanová se zeleným pepřem,
Madeira a demi glace a nebo zelené fazolky se slaninou
či dušený listový špenát.
Všechny naše steaky upravujeme středně propečené
(medium) a na požádání Vám rádi poskytneme
jakoukoliv jinou a vhodnou úpravu.

Smažené sýry

150g Smažený sýr Ementál Goldsteig s naší tatarskou omáčkou
139,150g Variace smažených sýrů – Ementál, sýr s modrou plísní
a sýr uzený, s naší tatarskou omáčkou
159,-

Špagety

300g Špagety s boloňskou směsí
a sýrem Gran Moravia
159,300g Špagety s ratatouille
(ragú z lilku, cukety, rajčat, cibule a česneku,
pečené na olivovém oleji s bylinkami)
159,-

Hlavní jídla

300g Rib eye steak WALZEL z hovězího anguse,
grilovaný na mořské soli a čerstvém pepři, podávaný
s mátovým hráškem a omáčkou Madeira
399,200g Pavlišov – smažený vepřový řízek podávaný
s dušeným bílým zelím a s našimi houskovými
knedlíky, přelitými teplými škvarky
169,220g Smažený šťavnatý řízek z vepřové pečeně
plemene DUROC přes celý talíř, doplněný
nakládanými okurkami a hořčicí
189,300g Pstruh z našich sádek pečený na přepuštěném másle
s bylinkami, podávaný se smetanovým listovým špenátem
189,Stehenní čtvrtka nebo půlka pomalu pečené kachny
v kmínovém sádle, podávaná s dušeným hlávkovým
červeným zelím se skořicí a vínem, variace našich
houskových a bramborových knedlíků
199,- / 279,200g Vepřo knedlo zelo – pečínka z prasátka s dušeným
bílým zelím a s našimi houskovými knedlíky
159,-

Přední nebo zadní pečené vepřové koleno,
podávané s výpekem, křenem, kyselou okurkou,
kozím rohem, hořčicí a s naším škvarkovým chlebem
189,- / 339,150g Guláš feldkuráta Otto Katze – šťavnatý hovězí guláš,
připravovaný s černým pivem, podávaný s našimi houskovými
knedlíky a čerstvým křenem a cibulkou
149,150g Svíčková na smetaně podle paní Müllerové – sváteční
svíčková, připravovaná z hovězího válečku, kořenové zeleniny
a z čerstvé smetany, brusinková zavařenina,
naše houskové knedlíky
169,200g Balounova sekaná se špekem Mangalice,
s mačkaným bramborem a kyselou okurkou
129,200g Balounova sekaná se špekem Mangalice,
se svíčkovou omáčkou a s naším houskovým knedlíkem
129,200g Balounova sekaná se špekem Mangalice,
s dušeným bílým zelím a s naším houskovým knedlíkem
129,-

Burger

Burger WALZEL „dvouručák” z čerstvého masa
českých býků Angus, podávaný v naší sezamové housce
se slaninou a čedarem, listovým salátem, cibulkou,
rajčetem, hořčičnou majonézou, podávaný se salátkem
Coleslaw a se steakovými hranolkami
189,(na přání hosta může být podávána houska bez sezamu)

Dětská jídla

80g Smažené řízečky z kuřecích prsou
s mačkaným bramborem s cibulkou a máslem
nebo s tenkými hranolkami
99,- / 109,Svíčková omáčka podle paní Müllerové
se třemi houskovými knedlíky (bez masa)
59,„Vepřo knedlo zelo” – tři knedlíky,
zelí, sosíček (bez masa)
42,-

Pro děti jsou k zapůjčení pastelky
a omalovánky v jarmaře u vchodu

Přílohy

200g Smažené tenké hranolky 44,200g Smažené steakové hranolky 44,170g Smažené bramborové krokety 48,250g Pečené brambory ve slupce 44,250g Restované brambory na sádle s cibulkou 44,250g Brambory vařené v páře 30,250g Mačkané brambory s cibulkou a máslem 35,1/4 Náš škvarkový chléb 20,1ks Bylinková bageta 35,1ks Topinka s česnekem 10,250g Houskové knedlíky 30,250g Bramborové knedlíky 30,200g Dušené bílé nebo červené zelí 35,100g Dušený listový špenát s česnekem 40,150g Grilovaná zelenina 59,150g Fazolky na slanině 59,200g Trhané saláty s čerstvou zeleninou
a listovým dresinkem 69,150g Zeleninový kuskus 59,-

Omáčky

75g Omáčka z čerstvých lišek 30,75g Omáčka ze zeleného pepře 30,75g Omáčka Madeira 30,75g Omáčka demi glace 30,150g Vepřová šťáva 10,70g Domácí tatarská omáčka 20,70g Kečup 10,-

Přejeme Vám dobrou chuť!

Veškeré suroviny, které jsou používány při tvorbě
všech našich jídel, jsou vždy čerstvé, kvalitní
a převážně z našeho regionu.
Snahou našich kuchařů, kteří využívají moderních
technologií při jejich zpracování, je přinést Vám
ten nejlepší gurmánský požitek a představit
Vám vysokou kvalitu gastronomie v Centru Walzel.
Uvedené váhy masa jsou v syrovém stavu.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

Pro více osob na prkýnko

Vepřová pečínka provoněná česnekem, kmínem
a čerstvým pepřem, servírovaná teplá nebo za studena
na prkně se škvarkovým sádlem, bochníkem našeho
rozpečeného chleba, skývou polického chleba,
teplým cibulovým salátem, nakládanými okurkami,
hořčicí a čerstvým křenem
Doporučujeme v teplé a křupavé variantě,
doba přípravy je přibližně 40 minut.
2000g pro aspoň 7 osob 899,-

Pečené selátko Walzlík,
čerstvě strouhaný křen, pikantní cibule,
nakládané beraní rohy, kyselé okurky,
hořčice, polický chléb
cca 25kg pro aspoň 20 osob 360,- Kč / 1 kg
„Co nesníte, to Vám rádi zabalíme…”
Doporučujeme objednat 48 hodin předem.

Dezerty

100g Náš jablečný závin, podávaný
s vanilkovou omáčkou a šlehačkou
89,150g Teplé švestky s perníkovou zmrzlinou
a s domácí sušenkou
89,Zmrzlinový pohár s ovocem
a s čerstvě šlehanou smetanou
89,-

Káva Piazza D'ORO
7 g Ristretto (extra malá silná káva) 39,7 g Espresso (malá silná káva) 39,7 g Espresso lungo (espresso s více vody) 39,7 g Cappuccino 49,7 g Latté Macchiato 49,7 g Vídeňská káva 49,7 g Alžírská káva (5 cl Vaječný koňak) 69,7 g Irská káva (2 cl Jameson) 69,7 g Turecká káva 29,7 g Káva bez kofeinu 39,7 g Ledová káva – espresso s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 69,-

Pivo

0,3 l Pilsner Urquell světlý ležák 29,0,5 l Pilsner Urquell světlý ležák 39,1 l Tuplák Pilsner Urquell 73,0,3 l Opat Bitter 11° – extra chmelené místní pivo 22,0,5 l Opat Bitter 11° – extra chmelené místní pivo 28,1 l Tuplák Opat Bitter 52,0,3 l Řezané pivo 26,0,5 l Řezané pivo 36,0,3 l Velkopopovický kozel tmavé 25,0,5 l Velkopopovický kozel tmavé 30,1 l Tuplák Velkopopovický kozel tmavé 56,0,3 l Radegast Birell – nealkoholické 25,0,5 l Radegast Birell – nealkoholické 30,Na přání Vám načepujeme šnyt, hladinku, mlíko…
Každý měsíc jiný speciál na čepu „VOLBA SLÁDKŮ”

Nealkoholické nápoje

0,5l / 1l Naše limonády Walzel
– dle aktuální nabídky 49,- / 79,0,5l Náš ledový čaj s citronem a mátou 49,0,3 l Virgin Mojito 69,0,3 l / 0,4 l / 0,5 l Točená Kofola 18,- / 24,- / 30,0,33 l Coca-cola, Coca-cola light, Coca-cola Zero 39,0,33 l Fanta orange 39,0,33 l Sprite 39,0,25 l Kinley Tonic Water, Kinley Ginger Ale,
Kinley Bitter Rosé 35,0,25 l Cappy Juice – dle aktuální nabídky 35,0,25 l Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá, perlivá) 33,0,75l Römerquelle (perlivá, neperlivá) 60,0,3 l Živá voda s citrónem 10,1 l Džbán živé vody s citrónem 39,0,25 l Red Bull 54,0,1 l Nealkoholické víno šumivé – REVINE (bílé, růžové, červené) 32,-

Teplé nápoje

20 g Horká čokoláda (tmavá, bílá) 44,Horká jahoda s karamelem a vanilkou 44,Horká hruška se skořicí 44,Horké jablko 44,Pickwick čaj sáčkový – různé druhy 25,Pickwick leafs sypaný v hedvábném sáčku – různé druhy 49,Čaj z čerstvého zázvoru s medem a s citronem 39,Med k čaji 5,Grog (5 cl Božkov tuzemský) 38,Horký Jameson (5 cl Jameson) 72,Horká Becherovka (4 cl Becherovka, med, citron) 44,Horká griotka (5 cl Hanácká griotka) 38,Svařené víno (0,2 l červené, bílé) 38,-

Vybraná rozlévaná vína
Bílé víno – dle aktuální nabídky
Červené víno – dle aktuální nabídky
0,15 l
25,Do džbánku
0,25 l
35,0,5 l
70,1l
130,0,2 l Lambrusco (bílé, červené) 45,5 cl Portské víno (bílé, červené) 45,5 cl Portské víno růžové 65,0,1 l Victoria Prosecco (Prosecco DOC Extra dry) – šumivé víno 29,0,1 l Victoria Rosé (Spumante Cuvée Rosé Brut) – šumivé víno 29,0,1 l Nealkoholické víno šumivé – REVINE (bílé, růžové, červené) 32,-

Sekty

0,75 l Bohemia Sekt Demi sec/Brut 240,0,375 l Bohemia Sekt Demi sec 120,0,75 l Bohemia Sekt – nealkoholický 180,Kupte si z naší vinotéky víno s sebou domů
za výhodné ceny od vinařů.
Při konzumaci v prostorách Centra Walzel
Vám připočítáme pouze špuntovné ve výši 60,- Kč

Vína, která nabízíme, pocházejí od malých
i velkých moravských vinařů.
Několikrát do roka otevíráme v Salonu Walzel Vinnou bránu,
ve které můžete ochutnat 53 otevřených vín a ve které
Vám vždy představíme nového vinaře.
Záštitu dodává Doc. Ing. Miloš Michlovský DrSc.
Zanecháte-li nám svou e-mailovou adresu na našem webu,
rádi Vám pošleme informaci, kdy se tato akce koná
a kterého vinaře ve Vinné bráně představíme.
www.vinnabrana.cz

Čerstvě namíchané nápoje – alkoholické

Čeko Kontušovka (4 cl Kontušovka,
Kofola original 0,25 l) 45,Čeko Libre (Božkov rum 4 cl, Kofola Original 0,25 l) 45,Čeko Libre White (4 cl Havana Club, Kofola original 0,25 l) 75,Aperol Spritz (Aperol, Frizzante, soda, pomeranč) 49,Hugo (Frizzante, bezinkový sirup, limetka, máta, soda) 49,Perlivá Malina (1,5 dcl Sparkletini rapsberry s malinami a ledem) 45,Mojito (4 cl rum Havana, limeta, máta, třtinový cukr, soda) 89,-

Aperitivy

10 cl Cinzano / Martini (bianco, dry, rosso) 45,5 cl Campari bitter 45,-

České pálenky a lihoviny
4 cl Slivovice R. Jelínek 44,4 cl Hruškovice R. Jelínek 44,4 cl Honey Original R. Jelínek 44,4 cl Kontušovka 29,-

„...Kontušovka, nápoj polské šlechty, po které se ožral Švejk
na strážnici v Putimi i se všemi strážníky...”

4 cl Becherovka 31,4 cl Becherovka Lemond 31,4 cl Fernet Stock, Fernet Stock Citrus,
Fernet Stock Z-Generation 31,4 cl Peprmint likér Božkov 23,4 cl Griotte Hanácká 23,4 cl Vaječný likér 23,-

Lomcováky

4 cl Absinth 70% 44,4 cl Stroh 80% 60,-

Ostatní likéry
4 cl Berentzen – dle aktuální nabídky 28,4 cl Polar Limes 28,4 cl Jägermeister 44,4 cl Jack Daniel´s Honey 55,4 cl Baileys 44,4 cl Southern Comfort 44,-

Rum
4 cl Rum Božkov tuzemský 23,4 cl Rum Božkov mandlový 23,4 cl Rum Božkov kávový 23,4 cl Havana club 48,4 cl Havana Club Especial 56,4 cl Havana Club 7anos 80,4 cl Captain Morgan Spiced 48,4 cl Ron Zacapa Centenario 111,-

Vodka

4 cl Amundsen 28,4 cl Amundsen ochucené – dle aktuální nabídky 28,4 cl Finlandia 39,4 cl Absolut 39,-

Gin

4 cl Beefeater gin 44,4 cl Bombay gin 50,-

Tequila

4 cl Tequila Pepe Lopez silver/gold 44,-

Cognac, Brandy
4 cl Hennesy V. S. 76,4 cl Godet Pearadise 76,4 cl Metaxa ***** 48,-

Whisky, Whiskey, Bourbon
4 cl Johnnie Walker Red Label 47,4 cl Jack Daniels 55,4 cl Tullamore Dew 55,4 cl Jameson 55,4 cl Jameson 12 years 76,4 cl Jim Beam 47,-

Uděláte nám radost, když si u nás zakoupíte s sebou domů
pivní balíčky, Kontušovku, Becherovku, oceněnou domácí
marmeládu statku Walzel a další Švejkovy suvenýry,
vystavené ve vitríně.

Co vše najdete v Centru Walzel,
ve staré fabrice, plné
nejmodernějších technologií?

Švejk

Restaurace Švejk – staročeská restaurace v duchu c. k. mocnářství,
součástí je letní terasa, pravidelné tematické 14denní nabídky.
Salon Walzel – restaurace v prvorepublikovém stylu – svatby, rozvody,
firemní akce, zájezdy a místo, kde se otevírá Vinná brána a v ní 53
moravských a českých vín.
Střelnice – 3 nejmodernější ostré střelnice – možnost zastřílet si i bez
zbrojního průkazu, lukostřelba, interaktivní projekční laserová
střelnice, zážitkové balíčky, střelecké kurzy…

Fitness centrum – výborně vybavená posilovna, kardio stroje, TRX
pásy, trampolíny, míče…
Horolezecká stěna – 13 m vysoká horolezecká stěna s cestami až 9+,
bouldering, Slackline…
Bowling bar – 4dráhový nejmodernější bowling QubicaAMF se strojně
mazanými drahami, automatické mantinely pro děti, bar, laserová
střelnice, šipky, fotbalpool …
Víceúčelový sál – koncerty, zábavy, trhy, konference, firemní dny,
sportovní přenosy na velkoplošné projekci, Sláva českého piva a
polských klobás – registrujte svou e-mailovou adresu na našem webu
www.walzel.cz a budeme Vás informovat o chystaných akcích.
Solná jeskyně – plně přírodní konstrukce bez chemické pěny, solná
mlha, color terapie, ionizační antibakteriální lampa.
Vinotéka – široký výběr českých a moravských vín i vín z celého světa.
COOP diskont – české potraviny, sobotní a nedělní prodej.
Aktuální otevírací dobu a další informace najdete na:
www.walzel.cz
www.fabrikanazazitky.cz
www.facebook.com/walzlovka

Exkluzivní specialita Centra Walzel, kterou si nikde jinde nedáte.
Česká zvěřina nejvyšší kvality, z prověřené zvěře, ulovené v Česku.
Hovězí a vepřové maso nejvyšší bio kvality z místní farmy Bošina.
Sýry a jiné výrobky z ovčího mléka z místní ovčí farmy Menčíkovi.
Kvalitní hovězí maso z podkrkonošské farmy Anguso.
Lahodné marmelády a ovocné zavařeniny od Lenky Wimmerové.

Děkujeme za Vaši návštěvu
a přejeme Vám dobrou chuť.
Jsme továrna na splněná přání – fabrika na zážitky.
Užijte si celou Walzlovku.

