
Zupy

Przystawki

OKULARY DO WYPOŻYCZENIA ZA UŚMIECH U OBSŁUGI

0,4 l Kulajda – krem grzybowy
z jajkiem w koszulce i koperkiem

49,-

0,3 l Esencjonalna zupa czosnkowa z boczkiem,
ziemniakami, serem i majerankiem

38,-

0,3 l Zupa gulaszowa z ziemniaki
i kawałkami mięsa wędzonego

38,-

100g Soczysty Roast beef podawany na zimno
z domowym sosem tatarskim i chlebkiem skwarkowym 

149,-

100g Pajda chleba posmarowana musztardą
z karkówką pieczoną na czosnku, kminku i soli

69,-

120g Tatar świeżo przygotowany z młodych krów
rasy Angus z trzema grzankami i czosnkiem

149,-



Sałatki
450g Rzymska sałatka Ceasar z sosem
z kaparów i anchois, grillowaną piersią

kurczaka i serem Gran Moravia
179,-

500g Włoska sałatka Panzanella z bazylią,
mozzarellą, pomidorami i bagietką

189,-

150g Sałatka Coleslaw
49,-

200g Wariacja rożnych odmian sałat
z warzywami, sos słodko kwaśny

69,-

Do sałatek Szwejk poleca bagietkę ziołową



Grillowane mięsa i steaky
300g Rib eye steak WALZEL z mięsa młodych byków rasy

Angus, grillowany na soli morskiej i świeżo zmielonym pieprzu

333,-

200g Soczysty steak z prosiaka amerykańskiej
rasy DUROC grillowany na soli morskiej

i świeżo zmielonym pieprzu
159,-

200g Soczysta polędwica wieprzowa grillowana
na soli morskiej i świeżo zmielonym pieprzu

159,-

200g Grillowana pierś z kurczaka
na masełku klarowanym z ziołami

 (Polecane dodatki: kuskus z warzywami)
 111,-

Do steaków polecamy przez nas przygotowane sosy:
Śmietankowo kurkowy, śmietankowy z zielonym pieprzem,

Madeira, demi glace albo zielona fasolka z boczkiem.
 

Wszystkie steaki przygotowujemy średnio
wysmażone (medium). Na życzenie klienta

zapewnimy inny stopień wysmażenia.

„Mówi się, że steak ma mieć co najmniej 300g …”



Sery smażone

Spaghetti

150g Ementaler z sosem tatarskim przez nas robionym
 139,-

150g Wariacja serów – Ementaler, ser z niebieską pleśnią,
ser wędzony, sos tatarski przez nas robiony 

159,-

300g Spaghetti bolognese
z serem Gran Moravia

159,-

300g Spaghetti z ratatouille
(bakłażan, cukinia, pomidory, cebulka

i czosnek pieczone na oliwie z oliwek z ziołami) 
159,-



Dania główne
300g Rib eye steak WALZEL z młodych byków
rasy Angus, grillowany na soli morskiej i świeżo

mielonym pieprzu podawany na miętowym groszku
z sosem Madeira

399,-

200g Pavlišov – smażony sznycel wieprzowy
podawany z kapustą zasmażoną i z knedlikiem bułczanym

przez nas robionym oblany sosem ze skwarków
169,-

220g Smażony kotlet schabowy z prosiaka rasy DUROC
na cały talerz z ogórkiem konserwowym i musztardą

189,-

300g Pstrag z miejscowego stawu smażony na masełku
klarowanym z ziołami podawany  

189,-

Udko lub połowa kaczki pieczonej w kminku
i smalcu podawana z modrą kapustą,

gotowaną z cynamonem i winem;
wariacja naszych knedlików

199,- / 279,-

200g Vepřo knedlo zelo – pieczone mięso wieprzowe,
kapusta zasmażona i knedliki bułczane przez nas robione 

159,-

̨



Przednia lub tylna golonka wieprzowa podawana
z chrzanem, musztardą, papryką, ogórkiem konserwowym

i naszym chlebkiem skwarkowym  
189,- / 339,-

150g Gulasz fedkurata Otto Katze – soczyste mięso
wołowe gotowane w piwie podawane z przez nas robionym

knedlikiem bułczanym i świeżo tartym chrzanem i cebulą
149,-

150g Klasyczna czeska Svíčková – pieczeń wołowa
w sosie śmietanowym, konfitura z żurawiny
bita śmietanka i knedliki przez nas robione

169,-

200g Balounova pieczeń rzymska ze słoniną z prosięcia rasy
Mangalice z tłuczonymi ziemniaki i ogórkiem konserwowym

129,-

200g Balounova pieczeń rzymska ze słoniną z prosięcia rasy
Mangalice podawana z sosiem śmietankowym i knedlikiem

bułczanym  przez nas robionym
129,-

200g Balounova pieczeń rzymska ze słoniną z prosięcia rasy
Mangalice podawana z kapustą duszoną i z knedlikiem

bułczanym przez nas robionym
129,-



Burger

Dania dla dzieci

Dla dzieci do wypożyczenia
kredki w szufladzie przy wejściu

Burger WALZEL „oburęczny“ z mięsa czeskich
byku rasy Angus, podawany w bułce naszego wypieku
z sezamem, boczkiem i serem cheddar, sałatą, cebulą,

pomidorem, sosem majonezo-musztardowym,
sałatka Coleslaw i frytki stekowe

189,-

80g Smażone sznycelki z piersi kurczaka,
tłuczone ziemniaczki z cebulką i masełkiem

lub frytki
99,- / 109,-

Svíčková – sos śmietankowy z knedlikiem bułczanym
przez nas robionym (bez mięsa)

59,-

 „Vepřo knedlo zelo“ – trzy knedliki bułczane przez
nas robione, zasmażana kapusta, sos mięsny (bez mięsa)

42,-

(na życzenie klienta może być bułka bez sezamu)



Dodatki
200g Frytki cienkie   44,-

200g Frytki steakowe   44,-
170g Krokiety ziemniaczane   48,-

250g Pieczone ziemniaczki w mundurkach   44,- 
250g Ziemniaki zasmażone na smalcu i cebuli   44,- 

250g Ziemniaki gotowane na parze   30,- 
250g Tłuczone ziemniaczki z masełkiem i cebulką   35,-

1/4 Chlebek skwarkowy   20,-
1ks Bagietka ziołowa   35,- 

1ks Grzanka z czosnkiem   10,-
250g Knedliki bułczane   30,-

250g Knedliki ziemniaczane   30,-
200g Zasmażona kapusta biała lub czerwona   35,- 

100g Szpinak z czosnkiem   40,-
150g Warzywa z grilla   59,- 

150g Fasolka z boczkiem   59,- 
200g Wariacja rożnych odmian sałaty,

sos słodko-kwaśny   69,-
150g Kuskus z warzywami   59,-



Sosy
75g Śmietankowo kurkowy    30,-

75g Śmietankowy z zielonym pieprzem   30,-
75g Sos Madeira   30,-

75g Sos demi glace  30,-
150g Sos mięsny   10,- 
70g Sos tatarski   20,- 

70g Keczup   10,- 

Wszystkie surowce, które są wykorzystywane
w tworzeniu naszych dań są zawsze świeże,

dobrej jakości oraz z naszego regionu.
Nasi kucharze  wykorzystują nowoczesne technologie,

które przynoszą  przyjemne doznania.

Życzymy smacznego!

Uvedené váhy masa jsou v syrovém stavu.

Informacje o zawartych alergenach na żądanie u obsługi.



Dla większej liczby osób
 

Wieprzowa pieczeń pieczona na czosnku,
kminku i świeżo mielonym pieprzu.
Serwowana na zimno lub gorąco

na desce ze smalcem, pajdą chleba,
gorącą sałatką z cebuli, ogórkami imbirowymi,

musztardą i świeżo tartym chrzanem

Polecamy na gorąco i chrupiące,
czas przygotowywania około 40 minut.

2000g  dla 7 osób   899,-



Pieczona świnka Walzlik,
świeżo tarty chrzan, pikantna cebula,

papryka konserwowa i ogórki,
musztarda, chleb

Około 25kg dla conajmniej 30 osób   360,- Kč / 1 kg

Polecamy zamówić 48 godzin wcześniej.



Desery

Kawa Piazza D'ORO

100g Strudel z jabłek podawany
z sosem waniliowym i bitą śmietaną

89,-

150g Śliwki na gorąco z lodami piernikowymi
i ciasteczkiem z ciasta francuskiego

89,-

Puchar lodów z owocami
z bitą śmietaną

89,-

7 g Ristretto (extra mała)  39,-
7 g Espresso (mała mocna kawa)  39,-

7 g Espresso lungo (espresso z większą ilością wody)  39,-
7 g Cappuccino  49,-

7 g Latté Macchiato  49,-
7 g Kawa po Wiedeńsku   49,-

7 g Kawa po Algiersku (5 cl ajer koniak)  69,-
7 g Kawa po Irlandzku (2 cl Jameson)   69,-

7 g Kawa parzona   29,-
7 g Kawa bezkofeinowa  39,-

 7 g Kawa mrożona – espresso z lodami waniliowymi i bitą śmietanką  69,-



Piwo
0,3 l Pilsner Urquell jasne   29,-
0,5 l Pilsner Urquell jasne   39,-
1 l Tuplák Pilsner Urquell   73,-

0,3 l Opat Bitter 11° – extra gorzkie lokalne piwo   22,-
0,5 l Opat Bitter 11° – extra gorzkie lokalne piwo   28,-

1 l Tuplák Opat Bitter   52,-
0,3 l Półciemne  piwo  26,-
0,5 l Półciemne  piwo  36,-

0,3 l Velkopopovický kozel ciemne   25,-
0,5 l Velkopopovický kozel ciemne   30,-

1 l Tuplák Velkopopovický kozel ciemne   56,-
0,3 l Radegast Birell – bezalkoholowe piwo   25,-
0,5 l Radegast Birell – bezalkoholowe piwo   30,-

Co miesiąc inne lane piwo „Wybór browarników“



Napoje bezalkoholowe
0,5l / 1l Nasze lemoniady

(według aktualnej oferty)  49,- / 79,-
0,5l Nasza Ice-tea   49,-

0,3 l Virgin Mojito   69,-
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l 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 – według oferty   35,-

0,25 l Bonaqua (niegazowana, średnio gazowana, gazowana)   33,-
0,75l Römerquelle (gazowana, niegazowana)   60,-

0,3 l Woda z cytryną   10,-
1 l Dzbanek wody z cytryną   39,-

0,25 l Red Bull   54,-
0,1 l Bezalkoholowe wino musujące – REVINE (białe, różowe, czerw.)    32,-



Gorące napoje
20 g Czekolada (ciemna, biała)   44,-

Gorąca truskawka z karmelem i wanilią   44,-
Gorąca gruszka z cynamonem   44,-

Gorące jabłko   44,-
Pickwick herbata  – według oferty   25,-

Pickwick leafs w jedwabnym woreczku – według oferty   49,-
Herbata ze świeżego imbiru z miodem i cytryną   39,-

Miód   5,-
Grog (5 cl Božkov rum)   38,-

Gorący Jameson (5 cl Jameson)   72,-
Gorąca Becherovka (4 cl Becherovka, miód, cytryna)   44,-

Gorąca griotka (5 cl Hanácká griotka)   38,-
Grzane wino  (0,2 l czerwone, białe)   38,-



Wina lane

Wina musujące

Białe wino – według oferty
Czerwone wino – według oferty 

0,15 l      25,-

Do dzbanka
0,25 l     35,-
0,5 l       70,-
1 l        130,-

0,2 l Lambrusco (białe, czerwone)   45,-
5 cl  (białe, czerwone)    45,-

5 cl Porto wino różowe   65,-

0,1 l Victoria Prosecco (Prosecco DOC Extra dry) – musujące wino   29,-
0,1 l Victoria Rosé (Spumante Cuvée Rosé Brut) – musujące wino   29,-

0,1 l Bezalkoholowe wino musujące – REVINE (białe, różowe, czerw.)   32,-

0,75 l Bohemia Sekt Demi sec/Brut   240,-
0,375 l Bohemia Sekt Demi sec   120,-

0,75 l Bohemia Sekt – bezalkoholowe   180,-

Kup do domu wino z naszej lodówki do win
za ceny producenta.

Przy spożyciu  na terenie Centrum Walzel
doliczamy 60,- Kč

Porto wino



Wina, które mamy w ofercie pochodzą z Moraw i Czech.

Kilka razy w roku otwieramy bramę do win
gdzie można spróbować 53 butelki wina.

Patronat daje Doc. Ing. Miloš Michlovský DrSc.
Co miesiąc dodajemy nowego winiarza.

www.bramadowin.pl



Koktajle

Aperitify

Czeskie destylaty

Czeko Kontuszówka (4 cl Kontuszówka,
Kofola original 0,25 l)    45,- 

Czeko Libre (Bożkow rum 4 cl, Kofola Original 0,25 l)   45,-
Czeko Libre White (4 cl Havana Club, Kofola original 0,25 l)   75,-

Aperol Spritz (Aperol, Frizzante, woda gazowana, pomarańcza)   49,-
Hugo (Frizzante, sok z bzu, limonka, mięta, woda gazowana)   49,-
Musująca Malina (1,5 dcl Sparkletini rapsberry, maliny, lód)   45,-

Mojito (5 cl rum Havana, limonka, mięta, 
cukier brązowy, woda gazowana)   89,-

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

4 cl Slivovice R. Jelínek   44,-
4 cl Hruškovice R. Jelínek   44,-

4 cl Honey Original R. Jelínek   44,-
4 cl Kontuszówka   29,-

 

4 cl Becherovka   31,-
4 cl Becherovka Lemond   31,-

4 cl Fernet Stock, Fernet Stock Citrus,
Fernet Stock Z-Generation   31,-
4 cl Peprmint likier Božkov   23,-

4 cl Griotte Hanácká  23,-
4 cl Air koniak   23,-

„...Kontuszówka, napój  polskiej  szlachty, którą Szwejk się schlał
na komisariacie w Pucimiu ze wszystkimi strażnikami...”



Alkohole mocne

Likiery

Rum

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

4 cl Berentzen – według oferty   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,-

4 cl Rum Božkov tuzemský   23,-
4 cl Rum Božkov migdałowy   23,-
4 cl Rum Božkov kawowy   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,-



Wódka

Gin

Tequila

Cognac, Brandy

4 cl Amundsen   28,-
4 cl Amundsen ochucené – według oferty   28,-

4 cl Finlandia   39,-
4 cl Absolut   39,-

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

4 cl Tequila Pepe Lopez silver/gold   44,-

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,-

Do kupienia ze sobą do domu:
pakiet piwny, Kontuszówka, Becherovka,

nagrodzoną marmoladę farmy Walzel
i wiele innych suwenirów.



To wszystko znajdziesz w Centrum Walzel,
w starej fabryce pełnej

najnowocześniejszych technologii.

Restauracja Szwejka

Salon Walzel

Střelnice

 

 

 

– staroczeska kuchnia, częścią restauracje jest
i ogródek letni, co 14 dni tematyczne menu.

– restaurace v stylu międzywojennym zwanym Pierwsza
Republika – śluby, rozwody, imprezy firmowe, Brama do win (degustacja
czeskich i morawskich win).

– 3 najnowocześniejsze zadaszone strzelnice  – możliwość
strzelania i bez pozwolenia na broń, łucznictwo, interaktywna
projekcyjna laserowa strzelnica, kursy strzelania…

Švejk



Fitness centrum

Ściana wspinaczkowa

Kręgielnia bar

Sala konferencyjna

Jaskinia solna

Sklep z winami

COOP diskont

 

 

 

 

 

 

 

– wspaniałe wyposażona siłownia, kardio maszyny,
TRX, trampoliny…

– 13 m wysoka ściana wspinaczkowa
ze ścieżką aż 9+, bouldering, Slack…

– 4torowy  najnowocześniejszy bowling QubicaAMF
z maszyną do smarowania torów, bandy dla dzieci, bar, strzelnica
laserowa, rzutki, fotbalpool …

– koncerty, imprezy, targi, konferencje,
imprezy firmowe, wydarzenia sportowe, Święto czeskiego piwa
i polskiej kiełbasy.

– w całości naturalna konstrukcja bez chemicznej
pianki, mgła solna, color terapie.

– szeroki asortyment win czeskich, morawskich
i win z całego świata.

– sklep spożywczy z produktami regionalnymi,
otwarte codziennie.

Aktualne godziny otwarcia i więcej informacji
można znaleźć pod adresem internetowym:

www.walzel.pl
www.facebook.com/walzlovka



Ekskluzywna specjalność Centrum Walzel, której nie znajdziecie nigdzie indziej.

Czeska dziczyzna najwyższej jakości, przebadana i złowiona w Czechach.

Mięso wołowe i wieprzowe najwyższej jakości bio z miejscowej farmy Bošina.

Sery i inne przetwory z mleka owczego z miejscowej farmy Menčikovi.

. 

Łagodne marmolady i kompoty od Lenky Wimmerove.

Mięso wołowe najwyższej jakości z farmy Anguso

Dziękujemy za odwiedziny
i życzymy smacznego.

 
Jesteśmy fabryką do spełniania marzeń.

Czesz się Walzlowką.


