
přejeme vám příjemné chvíle 
na Slunci

jíDelní líSTeK

nápOjOvÝ líSTeK

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
0,33 l Coca Cola 28,00 Kč

0,33 l Fanta 28,00 Kč

0,33 l  Sprite 28,00 Kč

0,33 l Tonic 28,00 Kč

0,33 l Bonaqua 22,00 Kč

0,2 l  Cappy  28,00 Kč

0,2 l  Ledový čaj  28,00 Kč

0,3 l Kofola - sklo 22,00 Kč

něco na zahřátí
0,2 Svařák bílý/červený  41,00 Kč

0,2 Grog  27,00 Kč

TEPLÉ NÁPOJE
25 gr Horká čokoláda, 50 gr šlehačka 37,00 Kč

3 gr Čaj DILMAH černý / ovocný / zelený 22,00 Kč

KÁVY
7 gr Turecká káva 25,00 Kč

7 gr Espresso 30,00 Kč

7 gr Vídeňská káva, šlehačka 37,00 Kč

7 gr Alžírská káva, vaječný likér, šlehačka 46,00 Kč

10 gr Latte 43,00 Kč

10 gr Capuccino 38,00 Kč

10 gr Smetana do kávy   3,00 Kč

PIVO TOČENÉ
Pivo Gambrinus 11º světlé *(1,12) 0,5 l 29,00 Kč

Pivo Gambrinus 11º světlé *(1,12) 0,3 l  18,00 Kč

PIVO LAHVOVÉ
Nealkoholické pivo *(1,12) 0,5 l  25,00 Kč

Pilsner Urquell *(1,12) 0,5 l  32,00 Kč

DESTILÁTY
  2 cl 4 cl

Finlandia vodka 20,00 Kč 40,00 Kč

Rum Božkov  11,00 Kč 22,00 Kč

Slivovice Excelent 15,00 Kč 30,00 Kč

Beefeater    26,00 Kč 51,00 Kč

Fernet Stock 14,00 Kč 27,00 Kč

WHISKY
  2 cl 4 cl

Tullamore Dew 26,00 Kč 51,00 Kč

Jack Daniels 33,00 Kč 66,00 Kč

COgNAg, brANDY
  2 cl 4 cl

Hennessy cognac V.S.O.P.  90,00 Kč 180,00 Kč  

- není v All inclusive

Metaxa ***** 26,00 Kč 51,00 Kč

LIKÉrY
  2 cl 4 cl

Praděd – bylinný likér  14,00 Kč 28,00 Kč

Becherovka 15,00 Kč 30,00 Kč

Baileys  26,00 Kč 51,00 Kč

Vaječný likér  9,00 Kč 18,00 Kč

Jaggermaister 26,00 Kč 51,00 Kč

APErITIVY
 Cinzano Bianco   1 dcl  38,00 Kč

VÍNO
Vyžádejte si Vinnou kartu

NĚCO MALÉHO NA CHUŤ
1 ks Pistácie 48,00 Kč

1 ks Sýrové tyčinky 17,00 Kč

1 ks  Solené arašídy 22,00 Kč

1 ks  Bohemia chips 26,00 Kč

Celý areál hotelu včetně resturace je pokryt Wi-Fi připojením. ceny smluvní, dle vlastní kalkulace.

1997 - 2017 ... 20 leT S vámi.

DěKujeme vám za vaši přízeň.



*ZNAČENÍ ALERGENŮ V JÍDELNÍM LÍSTKU
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle 

směrnice 1169/11 EU článek 21 a Vyhl. 113/2005 Sb., § 8 odstavec 10:

 *1.  Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda)
 *2.  Korýši a výrobky z nich
 *3.  Vejce a výrobky z nich
 *4.  Ryby a výrobky z nich
 *5.  Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 *6.  Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 *7.  Mléko a výrobky z něj
 *8.  Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 *9.  Celer a výrobky z něj
 *10.  Hořčice a výrobky z ní
 *11.  Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 *12.  Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky)
 *13.  Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 *14. Měkkýši a výrobky z nich

PŘEDKrMY
2 ks Pikantní masová směs s čerstvou zeleninou,  65 Kč 
 topinky *(1)

100 gr Pikantní kuřecí játra, topinky *(1) 70 Kč

100 gr Kuřecí rarášci v bramborovém těstíčku *(1,7,3) 80 Kč

POLÉVKY
0,33  Hovězí vývar s masem, nudlemi zeleninou *(1,9) 28 Kč

0,33 Moravská česnečka se sýrem, vejcem, *(1,3) 32 Kč 
 šunkou, chlebové krutony *(1)

0,33 Krém z cukrového hrášku,  32 Kč 
 zakysaná smetana *(1,7) 

ČESKÁ KUCHYNĚ
150 gr Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík,  120 Kč 
 brusinky, šlehačka *(1,7,9,10) 

150 gr Rýmařovský hovězí guláš, cibule,  115 Kč 
 domácí bramboráčky / knedlík *(1,7,10)

150 gr Zvěřinové ragů na víně,  130 Kč 
 šťouchaný brambor *(1,7,10) 

150 gr Španělský ptáček s dušenou rýží *(1,3,10)  120 Kč 

rYbY
250 gr Filátka z duhového pstruha pečené na másle,  145 Kč 
 cukrový hrášek *(4) 

Cena dle skutečné váhy 580 Kč/kg

DĚTSKÁ JÍDLA 
70 gr Prsíčko z mladého kuřátka s mačkaným 80 Kč
 bramborem přelité máslem *(1,3,7)

5 Ks Tvarohové ovocné knedlíky se zakysanou  80 Kč
 smetanou a cukrem *(1,3,7)

100g Špagety s kuřecím masem,  
 tomatovou omáčkou a sýrem*(1,3,7) 80 Kč

SALÁTY
200 gr Čerstvá krájená zelenina s balkánským sýrem  49 Kč 
 a čerstvými bylinkami *(7)

PŘÍLOHY
200 gr Vařené brambory  23 Kč
200 gr  Šťouchané brambory s restovanou cibulkou  25 Kč
200 gr Smažené brambory ve slupce 27 Kč
200 gr Smažené bramborové hranolky 27 Kč
4 ks Domácí bramboráčky *(1,3,7) 40 Kč
200 gr Dušená rýže 25 Kč
40 gr Houskový knedlík *(1,3,7) 5 Kč
1 ks Pečivo *(1) 5 Kč

ZMrZLINOVÉ POHÁrY
Zmrzlinový pohár s domácí šlehačkou (4 kopečky) *(7) 45 Kč
Zmrzlinový pohár s ovocem a domácí šlehačkou *(7,3) 68 Kč

DEZErTY
200 gr Trhanec se zakysaným krémem 65 Kč
 a zmrzlinou *(1,3,7)

200 gr Palačinka s přelivem z lesního ovoce  65 Kč
 a domácí šlehačkou *(1,3,7)

200 gr Horké maliny, vanilková zmrzlina,  65 Kč 
 domácí šlehačka *(7) 

RODinné a FiRemní aKce 
RelaXaČní pOBYTY

vážení hosté, 

jsme velmi potěšeni vaši návštěvou.
věříme, že vám bude u nás chutnat,  že se u nás 

budete dobře cítit, a že se k nám budete 
rádi vracet. 

přejeme vám dobrou chuť a příjemné chvíle 
u nás na Slunci.

příprava pokrmů trvá 20 až 30 minut, 
v případě plné obsazenosti restaurace  se doba 

přípravy může prodloužit až na 40 min. 
Děkujeme za pochopení.

team restaurace Hotelu Slunce

DEN S VELKýM D - SVATEbNÍ HOSTINA 
Plánujete svůj velký den? Zdá se Vám, že je těch starostí až nad 
hlavu? Přenechte nám starosti s vařením, obsluhou i s aranžová-
ním  stolu. Vše bude dle Vašich představ – svatební menu, květi-
nová výzdoba ve Vámi vybraných barvách, cukroví i živá hudba. 
Prožijte svůj velký den na Slunci. 

FIrEMNÍ AKCE - SEMINÁŘE
Připravujete firemní akci, seminář či školení? Nabízíme Vám salonek 
pro 20 osob, větším skupinám pak salonek pro 40 osob. Oba sa-
lonky mají veškeré technické vybavení, včetně WiFi připojení. V prů-
běhu akce Vám, v hotelové restauraci, zajistíme malé občerstvení či 
celodenní stravování dle Vašich představ. V případě vícedenní firem-
ní akce můžete využít naší ubytovací kapacity a pro zpestření pobytu 
vodní radovánky v našem Aquacentru Slunce. Na základě Vašich 
požadavků Vám rádi připravíme nezávaznou cenovou kalkulaci. 

rELAxAČNÍ PObYTY
Prožijte u nás příjemné chvíle ve dvou nebo s celou rodinou. Poznej-
te přírodní zajímavosti i historické památky Jeseníků, vyhřívejte se   
v našich saunách či bazénech a pak se při masáži oddávejte vůním 
relaxačních olejů. Nabízíme Vám příjemné ubytování, výbornou ku-
chyni, relaxační procedury a vodní radovánky v našem Aquacentru. 
V průběhu celého roku nabízíme různé bonusy a zvýhodněné ceny. 
Prožijte jednu noc, víkend či celý týden v našem hotelu formou 
relaxačních pobytů. Zarezervujte si místo u nás na Slunci. Nabídku 
všech pobytů najdete na www.hotelslunce.jeseniky.com. 

Relaxační pobyty 
můžete věnovat jako 

DÁrKOVý POUKAZ SVýM bLÍZKýM

NOVINKA
2 dRáhy bowlingu

190 kč / 1 hodina / 1 dRáha

KAPACITA:
restaurace: 40 osob/40 osob, salónek 20 osob, 

letní terasa: 20 osob, letní terasa s grilem: 32 osob  
hotel: 50 lůžek + 5 přistýlek, aquacentrum: 40 osob/hod.

 HLAVNÍ CHODY 
150 gr Kuřecí steak se sušenými rajčaty  125 Kč 
 a bylinkovou omáčkou *(7)

150 gr Vepřové medailonky s pikantní  130 Kč 
 smetanovou omáčkou *(7)

150 gr Kuřecí nudličky, sýrová omáčka *(7) 125 Kč

200 gr Hamburger - hovězí maso, čerstvá 145 Kč
 zelenina, hranolky *(1,3,7) 

150 gr Tatarský biftek, topinky *(1,3) 190 Kč

200 gr Ďábelská vepřová kotleta se slaninou, rajčaty,  135 Kč 
 žampiony, čili a česnekem *(1,7)

200 gr Vepřový Ondráš v bramborovém kabátku  145 Kč 
 s kysaným zelím *(1,3,7)

SMAžENÁ JÍDLA
150 gr Kuřecí řízek z prsíčka *(1,3,7) 95 Kč

150 gr Vepřový řízek *(1,3,7) 95 Kč

150 gr Přírodní olomoucký řízek s tvarůžkami *(1,7) 115 Kč

100 gr Smažený sýr *(1,3,7) 70 Kč

100 gr Smažené olomoucké tvarůžky *(1,3,7) 80 Kč

grILOVANÉ SPECIALITY
1 ks Grilované koleno naložené v pikantním láku,  170 Kč/kg
 kyselá zelenina, hořčice a jablečný křen, 
 příloha: chléb (doba přípravy 40 – 60 min) *(1,10)

500 gr Grilovaná žebra marinovaná v česneku  170 Kč/kg 
 a domácí směsi koření, kyselá zelenina, hořčice
 a jablečný křen, příloha: chléb(doba přípravy 40 – 60 min)
 Cena dle skutečné váhy 340 Kč/kg *(1,10)

ceny smluvní, dle vlastní kalkulace.

Váha masa je uvedená v syrovém stavu.
Celý areál hotelu včetně resturace je pokryt Wi-Fi připojením

Platba kartou od 200 Kč
Váha masa je uvedená v syrovém stavu.

Celý areál hotelu včetně resturace je pokryt Wi-Fi připojením
NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO NA SLUNCI

www.hotelslunce.jeseniky.com


