
strom pivních stylů

šnyt primka
„Šnyt, jak známo, patří mezi míry duté; není to půllitr ani malé pivo, 
nýbrž míra toliko přibližná. Malé pivo si dávají nepijáci; piják piva, 

když se nechce napít, nýbrž toliko se zavlažit, nedá si třetinku, 
za niž by se jaksi před celým světem styděl, nýbrž šnyt.“

 Karel Čapek

pivní restaurace Šnyt primka
Masarykova 20

785 01 Šternberk
Otevírací doba

PO–ČT 10.00–22.00 hod. PÁ 10.00–24.00 hod. 
         SO 11.00–24.00 hod. NE 11.00–21.00 hod.



polévky Soups

Česneková sýr, šunka, vejce, chlebové krutonky (A-1, 3, 7, 9)  ................... 0,33 l | 49,-
Garlic soup cheese, ham, egg, bread croutons

Voňavá česnečka (A-1, 3, 7, 9)  .......................................................   0,33 l | 49,-
šunka, vejce, tvarůžek, kruton se zapečeným sýrem  
Fragrant garlic soup  ham, egg, quargel, bread croutons with baked cheese 

Zelňačka  (A-1, 7, 9,10)   ............................................................................... 0,33 l | 49,-
kysané zelí, klobása, brambor, zakysaná smetana
Cabbage soup, sauerkraut, sausage, potatoes, sour cream 

Hovězí vývar s masem a nudlemi (A-1, 3, 7, 9)  ................................. 0,33 l | 49,-
Beef broth with meat and noodles 

chuťovky k pivu A BITE TO EAT WITH BEER

Topinka s tvarůžky ve slaninovém županu (A-1, 3, 7)  ..........................  100 g | 95,-
Bread toast with quargel in bacon

Topinka s pikantní masovou směsí a sýrem (A-1, 3, 7)  ...............  100 g | 99,-
Bread toast with spicy meat mix and cheese

U nás dělaný utopenec  (A-1, 3, 7) ............................................................ 1 ks | 49,-
kysané zelí, chléb, feferonka, cibule, beraní rohy 
Homemade pickled sausage sauerkrrau, bread, hot pepper, onion, ram ś horns pepper

Nakládaný hermelín chléb, olej s bylinkami, ořechy, cibule (A-1, 3, 7)... 1 ks | 75,-
Pickled Hermelin cheese, bread, herbal oil, nuts, onion

Smažené cibulové kroužky s pikantním dipem (A-1, 3, 7)  ................  150 g | 69,-
Fried onion rings with spicy dip

Domácí škvarková pomazánka chléb, cibule, okurka, hořčice  (A-1, 3, 7)   150 g | 69,-
Homemade greaves spread, bread, onion, cucumber, mustard

Smažené bramborové chipsy solené s dipem (A-3, 10) ...........................  150 g | 79,-
připravujeme ze strouhané čerstvé brambory 
Fried salty potato chips with dip, we prepare from the grueling fresh potato

Česnekové chlebové hranolky (A-1, 3, 7)  ............................................ 200 g | 49,-
Garlic bread fries

Domácí kuchyně TRADITIONAL CUISINE

Svíčková na smetaně  (A- 1,  3,  7,  9,, 10) ...............................................* 150 g | 159,-
houskový knedlík, citron, brusinky, šlehačka
Beef sirloin in cream sauce, bread dumpling, cranberries, cream, lemon

Hovězí guláš na černém pivu (A-1,  3,  7,  10)  ..................................* 150 g | 159,-
Lobkowicz Premium Černý, cibule, houskový knedlík  
Beef goulash with black beer, bread dumpling, onion

Vepřové výpečky marinované na černém pivu (A-1, 3, 7)   * 150 g | 155      ,-
kysané zelí, bramborový knedlík 
Roasted pork marinated in black beer, sauerkraut, potato dumpling

Hovězí líčka na červeném víně se šťouchaným bramborem (A-7, 12)     150 g | 165,-
Beef cheeks in red wine with mashed potato 

speciality Šnytu SPECIALITIES

Uzená vysoká vepřová žebra na medu a chilli (A-1, 3, 6, 7) ........ 400 g | 189,-
černé pivo, směs koření, okurka, beraní rohy, čerstvý křen, hořčice, chléb 
Smoked high pork ribs with honey and chilli black beer, spice mixture, cucumber, ram ś horns 
pepper, fresh horseradish, mustard, bread

Uzené vepřové kolínko (A-1, 3, 7, 10) ........................................  800-1000 g | 199,-
okurek, čerstvý křen, beraní rohy, hořčice, chléb
Smoked pork knee, cucumber, horseradish, ram ś horns pepper, mustard, bread

Tatarský biftek (A-1, 3, 7, 10) .................................................................... 150 g | 199,-
hovězí maso, topinka, česnek, šalotka, feferonka
Steak tartare, raw beef meat, bread toast, garlic, shallot, hot pepper

Royal bacon cheeseburger Šnyt (A- 1, 3, 7, 11) .................................  200 g | 199,-
domácí houska, mleté hovězí maso, grilovaná slanina, cheddar, chilli, 
dressing, kečup, okurka, sázené vejce, steakové hranolky, bylinkový dip
Royal bacon cheeseburger Šnyt, homemade bun, minced beef meat, grilled bacon, 
cheddar, chilli, dressing, ketchup, cucumber, fried egg, steak fries, herbal dip

Hovězí burger s cibulovými kroužky (A- 1, 3, 7, 11) ......................  200 g | 199,-
domácí houska, mleté hovězí maso, grilovaná slanina, cheddar,farmářský 
dressing, smažené cibulové kroužky,steakové hranolky,bylinkový dip
Beef burger with onion rings, homemade bun, ground beef, grilled bacon, cheddar, 
farmer‘s dressing, fried onion rings, steak fries, herb dip

Burger vegetarian  (A- 1, 3, 7, 11) ...........................................................  200 g | 195,-
domácí houska, grilovaný hermelín, smažené cibulové kroužky, 
pikantní dressing, karotková tráva, steakové hranolky, bylinkový dip
Burger vegetarian, homemade bun, grilled camembert, fried onion rings, 
spicy dressing, carrot grass, steak fries, herb dip

Pikantní kuřecí paličky se salátem Coleslaw (A- 1,3,7) ...............  5 ks | 159,-
Spicy chicken drumsticks with Coleslaw salad

lobkowicz premium Šnyt 0,25 l | 27,-
ležák  / lager Beer 0,45 l | 42,-
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 %.

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 dočepo-
vání nedosahuje na cejch pro míru piva. Pivo má přirozený střední 
říz.

Šnyt
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. 

lobkowicz premium Šnyt 0,25 l | 21,-
nealkoholický / alcohol-free Beer 0,45 l | 32,-
Osvěžující pivo bez alkoholu
Lobkowicz Premium Nealkoholický se ve své chuti velmi blíží klasickému pivu. Díky spe-
ciálnímu chmelení za studena odrůdou chmele Cascade osvěží svými lehkými chmelovými 
podtóny. Nízký obsah alkoholu je dosažen díky použití speciálního kmene kvasnic.

lobkowicz premium 0,35 l | 35,-
Černý / Dark Beer
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.

Černá hora         Šnyt 0,25 l | 22,-
matouš                          0,45 l | 33,-
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.

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!

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. 

jíDelnípivní restaurace

Čepovaná

styly

jíDelní lísteklístekŠnyt

piva

Čepování

nápoje
teplé nápoje hot BeveraGes

Espresso (Portioli) piccolo / lungo  ............... 7 g | 39,-
Turecká káva Turkish coffee .............................  7 g | 35,-
Cappuccino (A-7) ............................................... 7 g | 49,-
Latte Macchiato (A-7) ....................................... 7 g |  55-
Vídeňská káva Viennesse coffee (A-7) ................  7 g | 45,-
Alžírská káva Algerian coffee (A-3, 7) ................. 7 g | 59,-
Irská káva Irish coffee (A-7) ................................. 7 g | 59,-
Čaj Ahmad zelený, ovocný, černý  ................  1 ks | 39,-
Tea / black, green, fruit/

Čaj z čerstvé máty Fresh mint tea ...........................   49,-
Čaj z čerstvého zázvoru Fresh ginger tea .............   49,-
Horká čokoláda mléčná/ hořká/ bílá ...................   55,-
Hot chocolate milk/ dark/ white

Grog  ...........................................................................   49,- 
Punč dle aktuální nabídky  ..............................0,2 l | 59,-
Punch according to current offer

Svařené víno červené, bílé .............................0,2 l | 55,-
Mulled wine red, white 

nealkoholické
nápoje non-alcoholic BeveraGes

Pepsi Cola ....................................................  0,25 l | 39,-
Mirinda pomeranč  ......................................  0,25 l | 39,-
7UP ................................................................  0,25 l | 39,-
Tonic Schweppes  ......................................  0,25 l | 39,-
Tonic Schweppes Ginger Ale ...............  0,25 l | 39,-
Lipton ledový čaj citron, broskev  ............  0,25 l | 39,-
Punch according to current offer

Tropicana 100% pomeranč, jablko, grapefruit   0,25 l | 39,-
orange, apple, grapefruit

Toma nektar  ..............................................  0,25 l | 37,-
jahoda, hruška, broskev, černý rybíz, višeň  
Toma juice strawberry, pear, peach, black currant, cherry

Mattoni perlivá, jemně perlivá, neperlivá ..... 0,3 l | 35,-
gently sparkling, still

Čepovaná malináda ..................................  0,3 l | 26,-
Tapped raspberry lemonade  ................................. 0,5 l | 36,-
Bazén ovocný dle aktuální nabídky džusů  0,5 l | 43,-
Pool according to actual offer of juice (water and juice)

Voda s citronem a mátou  .......................  0,5 l | 29,-
Water with lemon and mint ................................. 1 l | 45,-
Sezónní limonády dle aktuální nabídky  .  0,4 l | 59,-
Seasonal lemonades according to actual offer

míchané nápoje coctails

Aperol Spritz (A-12) ...................................................  94,-

Kozičky Nanny-goats  ..................................................  79,-

Hugo Spritz (A-12)  ......................................................  89,-

DoBroty z Grilu  
From our Grill

Grilovaný kuřecí steak  ........................  200 g | 165,-
s bylinkovým máslem 
Grilled chicken steak with herbal butter

Filírované kachní prso (A-1) .......................... 200 g | 179,-
se švestkovou omáčkou
Filleted duck breast with plum sauce

Filírovaný flank steak ...........................  200 g | 199,-
s bylinkovým olejem 
Filleted flank steak with herbal oil

Marinované vepřové medailonky (A-1, 7) . 200 g | 190,-
vepřová panenka s pepřovo-smetanovou omáčkou
Marinated pork medallions, tenderloin with pepper-cream sauce

Špalek z vepřové panenky (A-1)  ...........  200 g | 195,-
plněný sušenými rajčaty a anglickou slaninou
Block of pork tenderloin stuffed with sun dried tomatoes and bacon

Grilovaná krkovice  (A-1, 7) .....................  250 g | 185,-
na fazolkách se slaninou
Grilled pork neck with pear baked on beans with bacon

omáČky sauces

Houbová Mushroom (A- 1, 7, 9)  ...................................... 30,-
Pepřová Pepper (A- 1, 7)  ................................................. 30,-
Švestková Plum (A-1, 9)  ................................................. 30,-
Sýrová Cheese (A-1, 7)  .................................................... 30,-

přílohy siDe Dishes

Grilovaná zelenina   ................................. 150 g | 69,-
Grilled vegetables

Restované zelené fazolky se slaninou    150 g | 69,-
Roasted green beans with bacon

Restovaná kukuřice na másle   ..............  150 g | 55,-
Roasted corn on butter

Houskový knedlík (A-1, 3, 7) ........................ 160 g | 29,-
Bread dumpling

Vařené máslové brambory (A- 7) ...............  200 g | 35,-
Boiled butter potatoes

Opékané brambory .................................. 200 g | 39,-
Baked potatos

Šťouchané brambory ................................ 200 g | 39,-
Mashed potato

Steakové hranolky ..................................... 200 g | 39,-
Steak fries

Dezerty DESSERTS

Palačinka s jahodovou marmeládou (A-1, 3, 7) .............................................. 1 ks | 69,-
Pancake with strawberry jam  1 pcs

Palačinka s lískooříškovým krémem  (A-1, 3, 7, 8) ........................................... 1 ks | 69,-
Pancake with hazelnut cream  1 pcs

Horké maliny (A-7, 8) ................................................................................................ 69,-
3 kopečky vanilkové zmrzliny, maliny, šlehačka
Hot raspberries 3 scoops of vanilla ice cream, raspberries, whipped cream

Zmrzlina přelitá horkým karamelem s pekanovými ořechy (A-3,7,8)x ......... 75,-
3 kopečky vanilkové zmrzliny
Ice-cream topped with hot caramel and pecan nuts 3 scoops of vanilla ice cream

Dorty dle denní nabídky  Cakes according to daily offer

Flying cloud ipa 0,35 l | 35,-
Svrchně kvašené, polotmavé za studena chmelené pivo.
IPA (India Pale Ale) je pivo jantarové až měděné barvy, které vyniká plností a výrazností chutí.
Při jeho výrobě používáme metodu studeného chmelení aromatickými odrůdami
chmelů Amarillo a Cascade. Díky tomu získává svoji specifickou chuť, vůni a hořkost.
V jeho vůni i chuti ucítíte také intenzivní chmelové aroma s nádechem citrusů a mandarinek. 

ježek kvasnicový  Šnyt 0,25 l | 24,-
yeast Beer                     0,45 l | 37,-
Ježek kvasnicový je nepasterovaný 
kvasnicový světlý ležák
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.

ryBy Fish

Grilovaný losos (A-1, 4, 7) ................................. 200 g | 220,-
s koprovým přelivem
Grilled salmon with dill sauce Doplňky OTHERS

Tatarská omáčka (A-3, 10)   ......................................................................  50 g | 25,-
Homemade mayonnaise 

Křen ............................................................................................................  50 g | 25,-
Horseradish

Kečup .........................................................................................................  50 g | 20,-
Ketchup

Hořčice (A-10) ..............................................................................................  50 g | 20,-
Mustard 

Ďábelská omáčka (A-3, 10)  ......................................................................  50 g | 30,-
Devil ś sauce 

Sterilovaná okurka .................................................................................  50 g | 15,- 
Sterilized cucumber

Pečivo (A-1, 3, 7)  ............................................................................................  1 ks |   5,-
Bread 

Topinka s česnekem (A-1, 3, 7)  ................................................................  1 ks |   7,-
Breat toast with garlic

něco lehkého pro vás SALADS

Caesar salát (A-1, 3, 4 , 7, 10)  ...................................................................... 300 g | 139,-
římský salát, krutony, dressing z ančoviček a dijonské hořčice, slanina,  
hoblinky parmezánu, rozpečená bagetka 
Roman salad, bread croutons, dressing of anchovies and dijon mustard, bacon,  
Parmesan cheese shavings, toasted baguette

+ kuřecí maso  + chicken meat   .................................................................... 100 g |   40,-
Trhané saláty s rajčetem, olivami  a grilovanou mozzarelou 
v parmské šunce(A-1,3,7,11)  .................................................................. 300 g | 165,-
trhané saláty, rajčata, olivy, bylinkový dressing, mozzarella, parmská šunka, 
hoblinky parmezánu, rozpečená bagetka
Shredded salads with tomato, olives and grilled mozzarella in Parma ham
shredded salads, tomatoes, olives, herb dressing, mozzarella, Parma ham, 
Parmesan shavings, toasted baguette

speciál dle aktuální nabídky
special beer according to current offer shnet 
 Šnyt 0,25 l |  27,-
 0,45 l | 41,-

je liBo něco smaŽeného? 
FrieD Dishes

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

Smažený kuřecí řízek (A-1, 3, 7)  ..................... * 200 g | 159,-
kuřecí prso
Fried chicken schnitzel, chicken breast

Kuřecí kapsa v trojobalu  (A-1, 3, 7) .......* 200 g | 179,-
plněná slaninou a nivou
Chicken pocket in three-packed filled with bacon and Niva cheese

Smažený sýr Eidam 45% (A-1,3,7) .............* 120 g |   99,-
Fried Eidam cheese 45%

Hermelín v trojobalu s brusinkami (A-1, 3, 7) * 100 g | 95,-
Hermelin cheese in triple-packed with cranberries

Smažené loštické tvarůžky (A-1, 3, 7)  ..* 165 g | 125,-
s brusinkami
Fried quargels 

těstoviny PASTA

Špagety  (A-1, 7)  .....................................................................................* 300 g | 165,-
s kuřecím masem a smetanovou omáčkou, sypané parmezánem 
Spaghetti with chicken meat and cream sauce sprinkled with parmesan cheese 

Špagety Bolognese sypané parmezánem (A-1, 3, 7) ...................* 300 g | 139,-
mleté hovězí, drcená rajčata, česnek, sypané parmezánem
minced beef, crushed tomatoes, garlic, Parmesan

Špagety s lososem  (A-1,3,7)  ...............................................................* 300 g | 169,-
s  rajčaty a listovým špenátem ve smetanové omáčce, sypané parmezánem 
Spaghetti with salmon, tomatoes and spinach in cream sauce

Gratinované těstoviny se čtyřmi druhy sýrů a bešamelem ( A-1, 3, 7) .* 300 g | 165,-
hermelín, niva, cheddar, eidam 
Gratinated pasta with four kinds of cheeses and bechamel sauce 

+ grilovaná kuřecí prsíčka  + chicken meat.................................................... 100 g |   30,-
Bramborové noky (A-1,3,7)  ................................................................* 300 g | 165,-
ve smetanové omáčce s hříbky a kuřecím masem 
Potato gnocchi in creamy sauce with mushrooms and chicken 

* takto označená jídla lze připravit 1/2 porce za 75 % ceny 
* such dishes can be prepared 1/2 portion for 75% of the price
 

víno/sekt Wine/sparklinG Wine (a-12) 
Tramín červený bílé víno rozlévané  ............. 0,1 l | 25,-
 White barrel wine  ..............................................  0,2 l | 50,- 
  .........................................................................  0,5 l | 125,- 
 Modrý Portugal červené víno rozlévané   ..... 0,1 l | 25,-
 Red barrel wine ...................................................  0,2 l | 50,- 
  .........................................................................  0,5 l | 125,-
Vinný střik sudové Tramín červený ... 0,1 l + 0,1 l soda | 30,
Vinný střik sudové Tramín červený ... 0,2 l + 0,1 l soda | 55, 
Prosecco rozlévané .....................................  0,1 l | 39,-
Spilled Proseco  .................................................... 0,2 l | 65,-
Bohemia Sekt demi sec .............................  0,75 l | 270,-
Bohemia Sekt brut ....................................  0,75 l | 270,- 
Bohemia Sekt nealkoholický 0,75l ..........  0,75 l | 270,-
Nabídka lahvových vín dle vinné karty  
You can also choose from varieties of wines from our wine list


