
Studené předkrmy

120g Čerstvě namíchaný tatarský biftek z mladého hovězího 
masa se 3 topinkami z celých krajíců chleba    169,-

100g Šťavnatý Roast beef podávaný za studena s naší tatarskou 
omáčkou a s naším škvarkovým chlebem    179,- 

100g Pomalu pečená vepřová krkovička na česneku, soli a kmínu
podávaná na krajíci chleba s hořčicí a beraním rohem    99,-

Polévky

0,33l Naše kulajda s houbami, vejcem a koprovým olejem    69,-

0,25l Silná česnečka se slaninou, bramborem a sýrem, provoněná 
majoránkou  59,-

Hlavní jídla z grilu nebo z trouby

250g  Steak z krkovice marinovaný v čerstvém vícebarevném pepři 
a mořské hrubozrnné soli    229,-

200g Kuřecí prso marinované v rukolovém pestu s česnekem 
a mandlemi   199,-

150g Masová směs s pórem, paprikou a cibulí z polní kuchyně 
světové války    189,- (na výběr varianta ostrá / neostrá)

300g Pašerácký vepřový kotlet s kostí grilovaný s turistickým 
salámem a goudou 209,-

180g Burger WALZEL z čerstvého masa českých býků Angus 
podávaný v housce se slaninou a čedarem, listovým salátem, 

cibulkou, rajčetem, hořčičnou majonézou a s tenkými hranolky
269,-

150g Burger z trhaného vepřového masa v BBQ Smokey omáčce 
podávaný  v bulce, s čedarem, cibulkou, salátkem a s tenkými 

hranolky, česnekový dip Aioli   239,-

114g Veggie burger - sojová placka s aioli omáčkou, rajčetem, 
trhaným salátkem a s tenkými hranolky, česnekový dip   219,-

300g Rib eye steak z vyzrálého vysokého roštěnce z Uruquaye 
grilovaný na mořské soli a čerstvém pepři    459,-

„Traduje se, že hovězí steak má mít aspoň 300 g …“

300g Pstruh na másle s bylinkami a kmínem    229,-

150g Smažený sýr Gouda s naší tatarskou omáčkou    169,-

800g Vepřové koleno, připravené metodou Sous-Vide, poté 
zprudkaogrilované a podávané s výpekem, kyselou okurkou, 

hořčicí a škvarkovým chlebem     329,-

150g Guláš feldkuráta Otto Katze – šťavnatý hovězí guláš podávaný
s našimi houskovými knedlíky, čerstvým křenem a cibulkou    199,-

150g Smažený kuřecí řízek    149,-

200g Pavlišov – smažený vepřový řízek podávaný s kysaným
bílým zelím a s našimi houskovými knedlíky, 

přelitými teplými škvarky    209,-

150g Svíčková na smetaně podle paní Müllerové – sváteční svíčková,
připravovaná  z hovězího válečku, kořenové zeleniny a z čerstvé 
smetany, brusinková zavařenina, naše houskové knedlíky    199,-

Dětská svíčková omáčka podle paní Müllerové
se třemi houskovými knedlíky (bez masa)    79,-

150g Vepřo knedlo zelo – pečínka z prasátka s kysaným
bílým zelím a s našimi houskovými knedlíky    199,-

Dětské vepřo knedlo zelo – tři knedlíky, zelí, 
sosíček (bez masa) 79,-

Švejkova nabídka jídel

Saláty

400g Kuskus salát s grilovanou zeleninou a kuřecím prsem ochucený 
naším rukolovým pestem s parmezánem a česnekem    209,-

200g Míchaný zeleninový salát    79,-

150g Teplé švestky s vanilkovou zmrzlinou obalenou v perníku    99,-
 

Zmrzlinový pohár s teplým ovocem a šlehačkou    89,- 

Dezert dle denní nabídky 

Dezerty

200g Hranolky    49,-

4ks Bramboráčky    59,-

200g Vařené brambory s máslem a petrželí     45,-

200g Smažené brambory ve slupce    49,-

200g Mačkané brambory s cibulkou     49,- 

200g Grilovaná sezónní zelenina    79,-

1ks Topinka s česnekem    25,-

200g Houskové knedlíky    35,-

200g Dušené bílé zelí    35,- 

Přílohy

15cl Pepřová    55,- 
 

10cl Demi-glace    59,- 

70g Tatarská    30,-
 

70g Smokey BBQ    35,-

70g Kečup    20,- 

70g Hořčičná majonéza     35,- 

70g Česneková majonéza s olivovým olejem    35,- 

Omáčky

Uvedené váhy masa jsou v syrovém stavu.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

Velký výběr moravských vín známých vinařů
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Švejkova nabídka nápojů

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.

SKOUPIL
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V I N A Ř S T V Í

Pivo
.

Dle aktuální nabídky
Na přání Vám načepujeme šnyt, hladinku, mlíko…

Nealkoholické nápoje
.

0,5l / 1l Naše limonády Walzel
– dle aktuální nabídky 70,- / 100,-

0,5l Náš ledový čaj s citronem a meduňkou   70,-

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l Čepovaná Kofola  30,- / 35,- / 40,-
0,33 l Coca-Cola, Coca-Cola zero   45,-

0,33 l Fanta orange   45,-
0,33 l Sprite   45,-

0,25 l Kinley Tonic Water, Kinley Ginger Ale   45,-
0,25 l Cappy Juice – dle aktuální nabídky   45,-

0,3 l Natura (neperlivá, jemně perlivá, perlivá)   40,-
0,3 l Živá voda s citrónem   20,-

1 l Džbán živé vody s citrónem   50,-
0,25 l Red Bull   70,-

0,1 l Nealkoholické víno šumivé – REVINE
(bílé, růžové, červené)   40,- 

Vybraná rozlévaná vína
.

Bílé, růžové, červené víno – dle aktuální nabídky
0,2 l         45,-

Do džbánku
0,25 l     50,-
0,5 l     100,-
1 l        180,-

0,2 l Lambrusco (bílé, růžové, červené)   45,-
0,1 l Prosecco – šumivé víno   35,-

 

Sekty
.

0,75 l Bohemia Sekt Demi sec/Brut   280,-
0,375 l Bohemia Sekt Demi sec   150,-

0,75 l Bohemia Sekt – nealkoholický   200,-

Čerstvě namíchané nápoje – alkoholické
. 

Aperol Spritz (Aperol, Cinzano Pro-Spritz, soda, pomeranč)   120,- 
Hugo (Prosecco, bezinkový sirup, limetka, máta, soda)   80,-

Perlivá Malina (1,5 dcl Sparkletini rapsberry s  malinami a ledem)   70,-

 .

České pálenky a lihoviny (4 cl)
.

Slivovice R. Jelínek   60,-
Slivovice R. Jelínek Gold   70,-

Hruškovice R. Jelínek   60,-
Honey Original R. Jelínek   70,-

Kontušovka   45,-
 "...Kontušovka, nápoj polské šlechty, po které se ožral Švejk

na strážnici v Putimi i se všemi strážníky..."
Becherovka   50,-

Becherovka Lemond   50,-
Fernet Stock, Fernet Stock Citrus   50,-

Peprmint likér Božkov   40,-
Griotte Hanácká  40,-

Vaječný likér   40,- 
Božkov tuzemský   40,-

Božkov tuzemský mandlový   40,- 
Božkov tuzemský kávový   40,- 

.

Likéry (4 cl)
.

Berentzen – dle aktuální nabídky   40,-
Polar Limes   40,-
Jägermeister   65,-

Jack Daniel’s Honey   90,-
Baileys   70,- 

Southern Comfort   70,-
Cointreau   70,-

Káva Piazza D'ORO, čaj

7 g Ristretto (extra malá silná káva)  45,-
7 g Espresso (malá silná káva)  45,-

7 g Espresso lungo (espresso s více vody)  45,-
7 g Cappuccino  60,-

7 g Latté Macchiato  70,-
7 g Vídeňská káva   60,-
7 g Turecká káva   40,-

7 g Káva bez kofeinu  50,-
 

Pickwick čaj sáčkový – různé druhy   40,-
Pickwick leafs sypaný v hedvábném sáčku – různé druhy   50,-

Med k čaji   5,-

Naše vinotéka
.

Kupte si z naší vinotéky víno s sebou domů
za výhodné ceny od vinařů.

Při konzumaci v prostorách Centra Walzel
Vám připočítáme pouze korkovné ve výši 80,- Kč

Vína, která nabízíme, pocházejí od známých moravských vinařů.

Aperitivy, Rumy z celého světa,

Vodky, Giny, Tequily, Cognacy, Brandy,

Whiskey, Bourbony a jiné Lomcováky 

Dle aktuální nabídky – žádejte u obsluhy.
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