pivní restaurace šnyt
Řetězec pivních restaurací „Šnyt“ si klade za cíl nabízet svým
hostům širokou nabídku piv v té nejšpičkovější kondici, jakou si jen
pivní znalec dokáže představit. V nabídce nechybí piva prémiové
značky Lobkowicz a další pivní klenoty z nabídky sedmi českých
a moravských pivovarů ze společnosti Pivovary Lobkowicz.
Se znalci pivo pít je u nás požitkem!

jídelní lístek

Kvalitě piva se zde věnujeme s maximální péčí
a pro její dosažení využíváme ty nejlepší
technologie – zachlazený skladovací box,
chlazené pivní sklenice ve vodní lázni a speciální
výčepní kohouty pro čepování „hladinky“
nebo „šnytu“. To vše doplněné příjemným
interiérem a skvělou kuchyní.

čepovaná piva
Lobkowicz Premium
Ležák

Šnyt | 22,0,5 l | 37,-

Tradiční český ležák, kvalita bez kompromisu

Lobkowicz Premium Ležák je tradiční české pivo, jehož plnost a hořkost se snoubí
v harmonickém celku. K jeho výrobě se používají výhradně kvalitní suroviny tuzemského
původu, včetně vlastního kmene pivovarských kvasnic. Neobsahuje žádné chmelové
extrakty či jiné náhražky, je to opravdová dvanáctka vařená na stupňovitost 12,2 %.

Lobkowicz Premium
Nealkoholický

Šnyt | 17,0,5 l | 28,-

Osvěžující pivo bez alkoholu

Lobkowicz Premium Nealkoholický se ve své chuti velmi blíží klasickému pivu. Díky speciálnímu chmelení za studena odrůdou chmele Cascade osvěží svými lehkými chmelovými
podtóny. Nízký obsah alkoholu je dosažen díky použití speciálního kmene kvasnic.

Lobkowicz Premium
Černý

0,4 l | 30,-

Pivo s originální bohatou kávovou chutí

Lobkowicz Premium Černý se díky unikátnímu složení s přídavkem praženého ječmene
a chmelení na 3x pyšní bohatou plnou chutí s výraznými tóny kávy a kakaových bobů.
Pro jeho výrazný charakter a velmi tmavou barvu jej hrdě nazýváme opravdovým
černým pivem.

Lobkowicz Premium
ALE

0,4 l | 30,-

Černá Hora
Matouš

................................................................................ 0,33 l | 45,sýr, šunka, vejce, chlebové krutonky

Česneková

(A-1, 3, 7, 9)

Voňavá česnečka (A-1, 3, 7, 9) .................................................................. 0,33 l | 49,šunka, vejce, tvarůžek, kruton se zapečeným sýrem

Babiččina zelňačka (A-1, 6, 7, 9, 10) .......................................................... 0,33 l | 45,kysané zelí, klobása, brambor, smetana

Hovězí vývar s masem a nudlemi (A-1, 3, 7, 9) ................................... 0,33 l | 39,-

Šnyt | 18,0,5 l | 29,-

Poctivě vařený světlý ležák

Matouš je poctivě vařený ležák, který doplňuje stávající
sortiment černohorských piv. Vyniká svým výrazným
chmelovým aroma, plností a vysokou hořkostí. Těchto
vlastností bylo dosaženo použitím vysokého podílu
speciální aromatické odrůdy chmele.

Chuťovky k pivu

..........

110 g | 69,-

.................................................................

100 g | 69,-

Naše domácí játrová paštika s cibulovým chutnei
Topinka s tvarůžky

(A-1, 3, 7)

Topinka s pikantní masovou směsí

(A-1, 3, 7)

(A-3)

..................................

100 g | 79,-

Buřty na pivu buřty pečené na pivu Lobkowicz Premium černý (A-1, 10) 200 g | 89,Tlačenka s cibulí chléb, ocet

(A-1, 3, 7)

.....................................................

200 g | 59,-

Ježek kvasnicový je nepasterizovaný
kvasnicový světlý ležák

Domácí sádlo se škvarky chléb, cibule

Speciál dle aktuální nabídky
Šnyt | 22,0,5 l | 36,-

Nakládaný hermelín chléb, olej s bylinkami, ořechy

................ 1 ks | 75,-

(A-1, 3, 7)

Smažené cibulové kroužky s dipem (A-1, 3, 7) ................................. 150 g | 59,(A-1, 3, 7)

Smažené bramborové chipsy solené s dipem

................................ 150 g | 60,............................ 150 g | 60,-

(A-3, 10)

připravujeme ze strouhané čerstvé brambory

Smažené bramborové chipsy kořeněné s dipem

(A-3, 10)

připravujeme ze strouhané čerstvé brambory

....................... 150 g | 60,-

Česnekové chlebové hranolky (A-1, 3, 7) ............................................... 90 g | 25,-

Domácí kuchyně

................................................ * 120 g | 139,domácí houskový knedlík, citron, brusinky, šlehačka

Svíčková na smetaně

(A- 1, 3, 7, 9,, 10)

Hovězí guláš na černém pivu (A-1, 3, 7, 10) ................................... * 120 g | 139,Lobkowicz Premium Černý, cibule, domácí houskový knedlík

Vepřové výpečky marinované na černém pivu (A-1, 3, 7) ...... * 120 g | 135,-

Lobkowicz Premium ALE má zářivě jantarovou barvu, bohaté chmelové aroma s citrusovými
a kořeněnými tóny, výraznou hořkost s akcentem přírodního chmele a citrusů, především grepu.
Jantarová barva piva je ovlivněna použitím speciálních sladů, výraznou chmelovou vůni i chuť
pak dodává odrůda amerického chmele Cascade a použití metody chmelení za studena
na samém konci výrobního procesu.

kysané zelí, domácí houskový knedlík

Hovězí líčka na červeném víně

Styly čepování

Hladinka

Je vrcholem umu pana výčepního při čepování piva na jeden zátah.
Pan výčepní nejprve mírným pootočením kohoutu nařízne
do sklenice dostatečné množství pěny, otevře pivní kohout naplno
a pod pěnu dočepuje pivo tak aby pěna dosahovala k hornímu
okraji sklenice. Hladinka se vyznačuje rovným hladkým povrchem na mokré kompaktní pěně, jejíž spodní okraj v okamžiku
dočepování nedosahuje na cejch pro míru piva. Pivo má přirozený
střední říz.
Je malé pivo ve velké sklenici. Pan výčepní nejprve mírným
pootočením kohoutu nařízne do sklenice dostatečné množství
pěny, pak otevře pivní kohout naplno a pod pěnu dočepuje pivo
tak aby bylo ve sklenici cca 1/3 piva, 1/3 pěny a 1/3 sklenice
zůstala prázdná. Pivo se vyznačuje tekutou krémovou pěnou,
středním řízem a čerstvostí.

Nadvakrát

Je nejběžnější způsob čepování, kdy v první
fázi pan výčepní naplní sklenici zhruba
do dvou třetin pivem s vysokou vrstvou pěny
a ve fázi druhé, až pivní pěna mírně poklesne,
dočepuje sklenici na správnou míru. Pivo
načepované nadvakrát se vyznačuje suchou
hutnou pěnou, která je nad okrajem sklenice.
Pivo má nižší až střední říz.

Mlíko

Je sklenice plná mokré pivní pěny. Mírným
pootevřením kohoutu pan výčepní nařízne
pěnu a naplní jí sklenici až po okraj. Pěna je
velmi kompaktní a tekutá. Takto načepovaná
sklenice připomíná na první pohled mléko.
Pivní mlíko se pije ihned po načepování ještě
před přeměnou pěny v pivo. Vyznačuje se
sladkou chutí a nízkým řízem. Možná i proto
je mlíko oblíbeno mezi ženami.

Grilovaný kuřecí steak ......................... 200 g | 155,-

s bylinkovým máslem

Filírované kachní prso................................... 200 g | 179,-

se švestkovou omáčkou

Filirovaný Flank Steak.......................... 200 g | 199,s bylinkovým olejem

(A-7, 12)

se šťouchaným bramborem

.......................................... 120 g | 145,-

Speciality šnytu

Hovězí žebra marinovaná na medu a chilli (A-1, 3, 6, 7).............. 400 g | 179,černé pivo, směs koření, okurek, beraní rohy, čerstvý křen, hořčice, chléb

Uzené vepřové kolínko (A-1, 3, 7, 10)......................................... 800-1000 g | 185,okurek, čerstvý křen, beraní rohy, hořčice, chléb

Tatarský biftek (A-1, 3, 7, 10)..................................................................... 150 g | 185,hovězí maso, topinka, česnek

Šnyt Burger (A- 1, 3, 7, 11)....................................................................... 200 g | 179,-

domácí houska, mleté hovězí maso, rajčata, glazovaná cibulka,
kyselá okurka, salát, cheddar, dábelská omáčka, hranolky

Burger Jalapeňos
............................................................... 200 g | 174,domácí houska, mleté hovězí maso, rajče, glazovaná cibulka,
kyselá okurka, salát, cheddar, Jalapeňos, ďábelská omáčka, hranolky
(A- 1, 3, 7, 11)

Burger s hermelínem (A- 1, 3, 7, 11)...................................................... 200 g | 169,domácí houska, grilovaný hermelín, rajče, glazovaná cibulka, kyselá okurka, salát,
ďábelská omáčka, hranolky cheddar,
Smažené tvarůžky (A-1, 3, 7)................................................................ * 165 g | 149,hranolky

Pečená kuřecí křidélka ...................................................................... 6 ks | 155,Tandoori masala, sladká chilli omáčka

nápoje

Něco lehkého pro vás

Káva a čaj

Ceasar salát (A-1, 3, 4 , 7, 10) ....................................................................... 300 g | 129,římský salát, krutony, dressing z ančoviček a dijonské hořčice, slanina,
hoblinky parmezánu, rozpečená bagetka

+ kuřecí maso ..............................................................................................

100 g | 30,-

................................ 300 g | 159,salát, grilovaná kuřecí prsíčka, balsamico, medový dressing, rozpečená bagetka

Marinované vepřové medailonky..... 200 g | 190,-

Zeleninový salát s kuřecím masem

Šťavnatý steak z krkovice .................... 300 g | 189,-

Lehký salát s vařeným vejcem a tuňákem (A-1,3,4) .................... 300 g | 139,-

vepřová panenka s pepřovo-smetanovou omáčkou

(A-1, 3, 7)

dressing, podáváme s rozpečenou bagetkou

Směs trhaných salátů s rozpečeným hermelínem (A-1,7)........ 300 g | 129,-

U nás dělaný utopenec kysané zelí, chléb (A-1, 3, 7)................................. 1 ks | 49,-

Kvasnicový Ježek je živé pivo s vitálními pivovarskými
kvasnicemi, které chutná jako v dobách, kdy bylo dobré pivo
nikoli výsadou, ale stavovskou ctí. Má vyváženou svěží chuť
a kvalitní říz.

Dobroty z grilu

s glazovanou šalotkou

Ježek kvasnicový Šnyt | 19,0,5 l | 32,-

Pivo s chutí a vůní citrusů, za studena chmelené

Šnyt

Polévky

jídelní lístek

JE LIBO NĚCO SMAŽENÉHO?

dressing, zeleninové krutony, bagetka

zelený, ovocný, černý

Čaj z čerstvé máty .................................................
Čaj z čerstvého zázvoru .......................................
Horká čokoláda mléčná/ hořká .............................
Grog ............................................................................

Smažený vepřový řízek (A-1, 3, 7) ......... * 200 g | 149,vepřová kotleta

Smažený kuřecí řízek (A-1, 3, 7) .......................* 200 g | 149,-

kuřecí prso

Vepřová kapsa v trojobalu (A-1, 3, 7)......* 200 g | 159,-

plněná slaninou a nivou

Smažený sýr (A-1,3,7).................................. * 120 g | 95,Eidam 45%

Hermelín v trojobalu ((A-1, 3, 7).............. * 100 g | 89,-

Těstoviny

......................................................................................* 300 g | 165,s kuřecím masem a smetanovou omáčkou, sypané parmezánem

Špagety

(A-1, 7)

.............................................................. * 300 g |
olivový olej, česnek, peperoncino, parmezán

Špagety Aglio Olio

(A-1, 3, 7)

Espresso (Portioli) .......................................... 7 g | 33,Turecká káva...................................................... 7 g | 33,Cappuccino (A-7)............................................... 7 g | 42,Latte Macchiato (A-7)....................................... 7 g | 45,Vídeňská káva (A-7)............................................ 7 g | 39,Alžírská káva (A-3, 7).......................................... 7 g | 42,Irská káva (A-7)................................................... 7 g | 45,Frappé (A-7)........................................................... 7 g | 49,Ice coffee (A-7)...................................................... 7 g | 55,Čaj ...................................................................... 1 ks | 30,-

95,-

38,39,49,38,-

Med porcovaný ......................................................... 5,-

míchaé nápoje

s brusinkami

Špagety Bolognese (A-1, 3, 7)................................................................ * 300 g | 119,-

Aperol Spritz ........................................................... 74,-

omáčky

Gratinované těstoviny se čtyřmi druhy sýrů a bešamelem ( A-1, 3, 7).* 300 g | 144,-

nealkoholické
nápoje

mleté hovězí, drcená rajčata, česnek, parmezán
hermelín, niva, cheddar, eidam, penne

Houbová
........................................................... 30,(A- 1, 7)
Pepřová
............................................................. 30,(A-1, 9)
Švestková
........................................................... 30,Hořčičná hrubozrnná (A-1, 9, 10) ............................. 30,(A- 1, 7)

ryby

Losos s citronovým bešamelem (A-1, 4, 7). 200 g | 220,Pstruh na čerstvých bylinkách (A-4, 7) .. 200 g | 189,grilovaná zelenina, máslo, citron
nadváha............................................................... 10 g |

10,-

Zmrzlina přelitá horkým karamelem s pekanovými ořechy (A-3,7,8)x........... 59,-

Pepsi Cola..................................................... 0,25 l | 33,Mirinda (pomeranč) ............................... 0,25 l | 33,7UP................................................................. 0,25 l | 33,Tonic Evervess ........................................... 0,25 l | 33,Tonic Evervess Zázvor ............................ 0,25 l | 33,Lipton ledový čaj (citron, broskev) .... 0,25 l | 33,Tropicana džus.......................................... 0,25 l | 33,-

Dorty dle denní nabídky

Toma džus ................................................... 0,25 l | 33,-

dezerty

Palačinka s jahodovou marmeládou (A-1, 3, 7).............................................. 2 ks | 45,Palačinka s Nutellou (A-1, 3, 7, 8)...................................................................... 2 ks | 49,Horké maliny (A-7, 8)................................................................................................. 65,3 kopečky vanilkové zmrzliny, maliny, šlehačka
3 kopečky vanilkové zmrzliny

Doplňky

Domácí tatarská omáčka (A-3, 10) ............. 50 g | 25,Čerstvý křen................................................... 50 g | 20,Kečup................................................................ 50 g | 15,Hořčice (A-10)..................................................... 50 g | 15,Ďábelská omáčka (A-3, 10) ............................. 50 g | 30,Sterilovaný okurek............................................ 50 g | 15,Pečivo (A-1, 3, 7) ................................................... 1 ks | 5,Topinka s česnekem (A-1, 3, 7) ....................... 1 ks | 7,Sladká chilli omáčka................................... 50 g | 30,-

jahoda, hruška, broskev, černý rybíz

Toma natura................................................... 0,3 l | 27,-

Přílohy

Grilovaná zelenina ................................... 150 g | 69,Smažené bramborové hranolky........... 150 g | 35,Jasmínová rýže............................................ 160 g | 39,Náš domácí houskový knedlík (A-1, 3, 7). 160 g | 29,Vařené brambory............................................. 160 g | 29,Opékané brambory................................... 160 g | 35,Bramborová kaše (A-7)................................ 160 g | 35,Šťouchaný brambor................................... 160 g | 35,-

pomeranč, jablko

neperlivá, jemně perlivá

* takto označená jídla lze připravit 1/2 porce za 75% ceny

Čepovaná malinovka................................. 0,3 l | 20,Čepovaná malinovka................................. 0,5 l | 30,Bazén................................................................ 0,5 l | 38,dle aktuální nabídky džusů

Voda s citronem a mátou ........................ 0,5 l | 26,.....................................................................1 l | 39,Sezónní limonády ...................................... 0,4 l | 49,dle aktuální nabídky

VÍNO/SEKT (A-12)

Tramín červený bílé víno sudové .................... 0,1l | 19,............................................................................. 0,2l | 38,.............................................................................. 0,5l | 95,Frankovka červené víno sudové ....................... 0,1l | 19,............................................................................. 0,2l | 38,.............................................................................. 0,5l | 95,Rozlévané Proseco ........................................ 0,1 | 32,Rozlévané Proseco ........................................ 0,2 | 59,Bohemia Sekt demi sec ............................... 0,75l | 220,Bohemia Sekt brut...................................... 0,75l | 230,Nabídka ostatních vín dle vinné karty

