Jídelní lístek

RESTAURACE U PEŠÍKŮ
Červený Kostelec - Stolín

RESTAURACE
V DOMĚ č. 12
ve Stolíně

Milovníci chutného jídla, jsme potěšení, že Vás můžeme uvítat v restauraci U Pešíků.
Naše restaurace se nachází v obci Stolín a je situovaná do pěkného venkovského prostředí.
Původ jména obce je od slova „ stvol“, tedy dříve Stvolín (značí vysoké křoviny a rákosí).
Stolín a Mstětín někdy patřily ke hradu Červené Hory.
Něco málo z historie stavení.
Stavení bylo postaveno v roce 1864 a je po celkové rekonstrukci. Dřívější vzhled můžete vidět na
kresbě nahoře. Nově vybudovaná prosklená místnost je přístavba, kde byl přístřešek na zemědělské stroje. Salónek vyniká především klembovým stropem a sloužil, jako stáje pro krávy a stejný
klembový strop je na toaletách, kde původně bylo stání pro koně. Na dvoře (dnes parkoviště) stála
ještě jedna stodola. Bohužel byla ve špatném technickém stavu a musela být zbouraná.
Doufáme, že během návštěvy v naši restauraci budete spokojeni a zjistíte, že u nás je to správné
místo k posezení s rodinou či přáteli. Proto se všichni zaměstnanci vždy budou snažit o to, abyste
se u nás cítili jako doma a rádi se k nám vraceli.
S přáním příjemného posezení a dobrou chuť.

Pešíkovi

Nápojový lístek
Jen vypij, bratře, třista číší vína,
strast opustí tě jako žena lína
a budeš svoboden....
		
Li – Po (Čína 7. stol. n. l.)

Vinný lístek na vyžádání u obsluhy
Bílá vína rozlévaná

Stáčené Rulandské šedé
Stáčené Boland Cella

0,2 l

38,38,-

(Jihoafrická republika, oblast Paarl - suché, směs odrůd Chenin blanc, Ryzlink rýnský a Suavignon blanc)

Soleiro bílé polosladké

Červená vína rozlévaná
Stáčené Modrý portugal
Stáčené Boland Cella

38,-

0,2 l

38,38,-

(Jihoafrická republika, oblast Paarl - suché, směs odrůd Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz a Pinotage)

Soleiro červené polosladké

38,-

Víno růžové rozlévané

0,2 l

J. P. Chenet - polosuché, stáčené

42,-

Lázní pro tělo jsou stovky, pro žaludek je lázní pouze sekt

Šumivá vína 		
Bohemia sekt demi		
Bohemia sekt brut		
Bohemia sekt nealkoholický		

0,7 l

280,280,280,-

Vždy připraven platilo pouze pro pionýry.
Svou chuť k jídlu si připravte dobrým aperitivem.
Ladění není výsada hudby!

Aperitivy

0,1 dcl

Cinzano bianco, citrón
48,Cinzano rosso, citrón
48,Cinzano extra dry, citrón
48,Martini extra dry
52,Crodino italský nealko aperitív
46,Aperol		
Campari bitter, citrón		
Fernet Stock		
Fernet Citrus		
Fernet Z		
Becherovka 		
Becherovka Lemond		

0,04 l

42,42,30,30,30,35,35,-

Být v Čechách bez ochutnání piva jest smrtelný hříchem.

Pivo

0,3l

Pillsner Urquell 12°
24,Velkopopovický Kozel 11°
19,Velkopopovický Kozel 10° tmavý
19,Pivní speciál dle nabídky		
Birell světlý (točené)
19,Birell polotmavý (lahvové)		
Birell pomelo-grep (lahvové)
36,Frisco brusinka
36,-

0,5l

38,30,30,30,30,-

Kam slunka boží tvář se lije,
pít bude se a pilo, pije, že všechno pije - každý ví a já mám být sám střízlivý
				
Wang-Ti (čína 8.stol.n.l.)

Likéry a kořalky – liquere - Dámy, prosím... 		
0,04 l

Griotka
Vaječný likér
Amundsen Pear
Amundsen Melon
Jelzin Cherry
Jelzin Jablko
Jelzin Black
Jelzin Plum

25,25,25,25,25,25,25,25,-

Polar Jahoda
Carolans
Beileys
Fernet Citrus
Fernet „Z“
Peprmint Božkov
Becherovka Lemond

0,04 l
25,38,50,30,30,25,35,-

Starý anglický recept proti chřipce: Pověste klobouk na pelest,
lehněte si do postele a pijte whisky tak dlouho, až uvidíte klobouky dva !

Lidstvo, do toho!

Jack Daniel's
Jack Daniel‘s honey
Four Roses
Jim Beam
Tullamore Dew
Metaxa *****
Gruzignac
Kapitán Morgen spiced
Jägermeister
Gin Beefeater
Spiš original hruška
Slivovice Jelínek
Slivovice Fleret

0,04 l

50,50,50,50,50,40,40,36,50,40,40,38,38,-

Něco dobrého pro znalce
Ararat Akhtamar

Sierra tequila silver
Bacardi superior
Vodka Fïnlandia
Spišská Borovička
Becherovka
Becherovka Lemond
Vodka Božkov
Peprmint Božkov
Rum Božkov
Fernet Stock
Fernet Citrus
Fernet Z

0,02 l

37,-

(arménské brandy, stáří 10 let, buketu dominuje vůně včelího vosku, lískových oříšků
a dubové kůry se stopami vanilky a sušených švestek)

0,04 l

50,40,40,35,35,35,25,25,25,30,30,30,-

0,04 l

74,-

Ararat Nairi

69,-

138,-

Grand Breuil Poire au cognac

58,-

116,-

Ron Barceló Imperial

40,-

80,-

Siboney 34 (unikátní rumový likér z Dominikánské republiky)
Legendario - Elixir De Cuba (kubánský rum)
Wild Geese Irish Honey liqueur (vyrobeno z irské whisky)
Pircher Williams

30,30,25,45,-

60,60,50,90,-

Pircher Marilleler

45,-

90,-

(arménské brandy, stáří 20 let, rafinovaná kombinace chuti opékaného chleba a hřebíčku
je vyvážená náznaky skořice a medu)
(hruškový likér s francouzkým koňakem)
(10 letý klenot mezi karibskými rumy z Dominikánské republiky)

(čistý ovocný destilát z hrušek bez přidání lihu ze severu Itálie-Trentino-Alto Adige)

(čistý ovocný destilát z meruněk bez přidání lihu ze severu Itálie -Trentino-Alto Adige)

Definice opilosti podle stále platného anglického zákona ze 16.století:
„Není opilý ten, kdo ještě z podlahy může vstát, a tedy ještě pít, ale opilý je ten, kdo leží naznak a nemůže už vstát,
a proto nemůže už pít.“
(P.S.- pozor v ČR platí bohužel jiný zákon!)

Nealkoholické nápoje

0,2l

0,3l

0,5 l

1,0 l

Domácí limonáda (dle nabídky)			
49,69,Kofola točená		
18,30,Malina točená		
15,25,Coca-Cola, Fanta, Sprite		
36,Tonic River		
36,Tonic Zázvor		
36,Ledový zelený čaj s citrónem		
34,Mattoni Grant perlivá 		
26,Mattoni Grant jemně perlivá		
26,Voda s citrónem (z kohoutku)		
8,-		
27,Juice RAUCH (pomeranč, jablko,
36,jahoda, hruška, mango, černý rybíz, multivitamín, červený pomeranč, meruňka, ananas, grep)

Horké nápoje

Espresso Alfrédo
Caffe Latte
Caffe Latte - Vanilla
Caffe Latte - Hazelnut
Caffe Latte - Amaretto
Caramel macchiato Latté

35,48,56,56,56,58,-

Cappuccino
Cappucino Vanilla
Cappucino Hazelnut
Cappucino Amaretto
Turecká káva

45,55,55,55,30,-

(s vanilkovým sirupem a caramelovým topinkem)

Čaj Eilles

Zelený čaj
Zelený čaj Sonne Asiens Blatt

(zelený čaj aromatizovaný citron. trávou)

Černý čaj - Assam speciál broken
Černý čaj Darjeeling Royal
Mátový čaj
Jablečný čaj
Letní plody (jahoda, malina)
Bylinná zahrada (bylinkový čaj)

0, 4l
38,38,38,38,38,38,38,38,-

Vídeňská káva
Alžírská káva (0,02 l Vaječný likér)
Ledová káva s vanilkovou zmrzlinou
Ledové Latté
Ledové caramel macchiato Latté

48,55,59,48,58,-

Bez kofeinu káva
Horký juice dle nabídky
Grog s citrónem (0,04 l Božkov rum)
Horký punč
Svařené víno červené, citrón

35,40,36,36,46,-

(s vanilkovým sirupem a caramelovým topinkem)

