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Príloha č. 1 

Jedálny lístok: 

Polévky: 

 

� Zelná polévka s uzeninou 30.00 Kč 

� Moravská česnekačka 35.00 Kč 

� Slepičí vývar s játrovými knedlíčky 30.00 Kč 

� Přesnídávková polévka - dle denní nabídky 35.00 Kč 

 

Ochutnejte... 

 

� 60g Carpacho    95.00 Kč 

� 10ks Švestky v závoji    90.00 Kč 

� 150g Uzená vepřová plec s kysaným zelím a houskovým knedlíkem 85.00 Kč 

� 150g Svíčková na smetaně s brusinkami, šlehačkou a houskovým knedlíkem    95.00 

Kč 

� 250g Steak se zelenými fazolkami    245.00 Kč 

(pravá hovězí svíčková)   

� 250g Steak s anglickou slaninkou    245.00 Kč 

(pravá hovězí svíčková) 

� 250g Steak s pepřem čtyř barev    245.00 Kč 

(pravá hovězí svíčková)   

� 200g MINI steaky z pravé hovězí svíčkové zdobené švestičkou v anglické slanině

 195.00 Kč 

� 150 g Šlechtická směs    115.00 Kč 

(kuřecí maso, žampióny, zelenina)   

� 150 g Plněné prsíčka Scarlet    109.00 Kč 

(kuřecí maso, šunkový salám, hermelín)   

� 150 g Přírodní kuřecí plátek    85.00 Kč 

� 150 g Královský placek    125.00 Kč 

(kuřecí maso a kysané zelí na bramboráku)   

� 200g Dělové koule    130.00 Kč 

 



(vepřová panenka plněná švestkami a mandlemi)   

� 150g Panenka tří chutí    125.00 Kč 

� 150 g Vepřový smažený kotlet    95.00 Kč 

(vepřová pečeně b.k.)   

� 150 g Panošův plátek    115.00 Kč 

(vepřová pečeně, šunkový salám, žampiony, cibule, strouhaný sýr ) 

� 150 g Vévodovo tajemství    115.00 Kč 

(vepřová pečeně, sýr Niva)   

� 150 g Pražský uzenář    120.00 Kč 

(vepřová pečeně, uzená rolka, slanina, žampióny)   

� 150g Jiříkovo dílo    115.00 Kč 

(vepřové filé zahaleno do směsi z cibule,žampionů a papriky)   

� 150g Zbojnická jehla    125.00 Kč 

(jehla zdobená kuřecím a vepřovým masem, anglickou slanonkou, cibulí a zeleninou)

   

� 1ks Vepříkovo ovarové koleno    120.00 Kč 

(kysané zelí, kyselý okurek, hořčice, křen)   

� Thai Tom    95.00 Kč 

Chutná polévka z kokosového mléka s cironovou trávou, zeleninou,zeleným 

kari,kuřecím masem a zázvorem (vhodné jako hlavní chod, možno podávat s rýží 

� Thai Tom Khung    115.00 Kč 

Chutná polévka z kokosového mléka s cironovou trávou, zeleninou,žlutým nebo 

zeleným kari,krevetkami a zázvorem (vhodné jako hlavní chod, možno podávat s rýží)

   

� Phat Thai    95.00 Kč 

(Nudle s kuřecími kousky,zeleninou,zázvorem,rybí omáčkou a zeleným kari) 

� 250 g TATARÁK    255.00 Kč 

hovězí svíčková, 2ks topinek (podáváme jen na Vaše výslovné přání)  

� 500g Pečená marinovaná žebírka 130.00 Kč 

� 100 g Mnichova mísa    95.00 Kč 

(kuřecí maso, žampióny, sýr Niva, těstoviny)   

� 80 g Chudý rytíř    85.00 Kč 

(hermelín v bramboráku s uzeninou)   

 



� 350 g Čertovy fazole    75.00 Kč 

(fazole, uzenina, chilli, chléb)  

� 5ks Taštičky se špenátem    55.00 Kč 

� 300g Zapékaná brokolice se dvěma druhy sýrů    85.00 Kč 

� Smetanové gratinované brambory    95.00 Kč 

� Smažený sýr    75.00 Kč 

� Přírodní pangasius    85.00 Kč 

� Smažený pangasius    90.00 Kč 

� Steak z lososa    110.00 Kč 

� Losos s citronovou omáčkou    120.00 Kč 

� Steak z tuňáka    150.00 Kč 

� Tuňák s fazolkama a anglickou slaninkou    195.00 Kč 

� Střapačky se zelím    85.00 Kč 

� Slovenské halušky s brynzou    95.00 Kč 

� Gnocchi se špenátem a nivou 80.00 Kč 

 

Speciality podniku : 

 

� Hořící hradní jehly (pro dvě osoby)    265.00 Kč 

(150 g vepřové pečeně, 200 g kuřecího masa, 100 g vepřové játry, 100 g uzené rolky, 

cibule, česnek, koření)  

� Panenský plát    140.00 Kč 

(200g vepřové panenky, slanina)   

� 10 - 12 kg Vepřová uzená kýta          

- objednávka minimálně deset dní předem   

� 20 - 30 kg Uzené selátko          

- objednávka minimálně deset dní předem   

� 20 - 30 kg Pečené selátko          

- objednávka minimálně deset dní předem   

 

 

 

 



Chuťovky nejen k pivu: 

 

� 60 g Smraďošky na topince    35.00 Kč 

(olomoucké tvarůžky na topince)   

� 100 g Uhlířská směs s topinkou    75.00 Kč 

(drůbeží játra) 

� 100 g Kovářská bašta s topinkou    75.00 Kč 

(kuřecí maso, sterilované lečo)   

� 100 g Kladivo na čarodějnice s topinkou    75.00 Kč 

(vepřové maso, ostré koření)  

� 100 g Utopenec    35.00 Kč 

(libové párky, kysané zelí)   

� 100 g Smraďošky    40.00 Kč 

(olomoucké tvarůžky, máslo, cibule)   

� 4 ks Bramboráčky s uzeninou    45.00 Kč 

� 4 ks Bramboráčky se sýrem    47.00 Kč 

� 4 ks Smraďošky na bramboráčku    55.00 Kč 

� 400g Marinované kuřecí křidélka    75.00 Kč 

� 400 g Smažená kuřecí křidélka    75.00 Kč 

� 250g Prkénko s uzeným    85.00 Kč 

� 350g Prkénko se sýrem    95.00 Kč 

� 150 g Smažené smraďošky    75.00 Kč 

� 1 ks Korbáčik 6.00 Kč 

 

Saláty: 

  

� MAXI salát    110.00 Kč 

( špízky z kuřecího masa na zelenině s olivami, vejcem a slunečnicovými semínky, 

zakápnuto ďábelským dresingem, 2ks toast)   

� ZUZANA salát 80.00 Kč 

(čínské zelí, zelenina, kukuřice, fazole, olivy, olivový olej, česnek, citron, 2ks toast)

   

 



� Cechovní salát    70.00 Kč 

(100 g kuřecího masa, strouhaný sýr, zelenina, toast)   

� Tovaryšův salát    70.00 Kč 

(100 g kuřecího masa, česneková omáčka, zelenina, olivy, toast)   

� Pestrý salát    55.00 Kč 

(sladkokyselý nálev, zelenina, olivy)   

� Šopský salát    35.00 Kč 

(zelenina, balkánský sýr)   

 

Přílohy a ostatní : 

  

� 200g Smažené bramborové hranolky 28.00 Kč 

� 200g Americké brambory s česnekem 32.00 Kč 

� 260g Šťouchané brambory se slaninou 32.00 Kč 

� 250g Vařené brambory 20.00 Kč 

� 200g Dušená rýže 18.00 Kč 

� 250g 3ks  Bramborové placičky 30.00 Kč 

� 250g Špenátové těstoviny 30.00 Kč 

� 250g Gnocchi 30.00 Kč 

� Bageta česneková na roštu 35.00 Kč 

� 60g Tatarská omáčka 18.00 Kč 

� 60g Ďábelská omáčka 20.00 Kč 

 

Zmrzlinové poháry Nestlé : 

  

� Zmrzlina s malinami    52.00 Kč 

(zmrzlina vanilková, maliny, poleva, oplatka)   

� Palačinka se zmrzlinou    50.00 Kč 

(palačinka s vanilkovou zmrzlinou, šlehačka, poleva)   

� Míchaný zmrzlinový pohár    48.00 Kč 

(Zmrzlina vanilková, čokoládová a jahodová, šlehačka, trbičky)   

� Černý baron    54.00 Kč 

 



(zmrzlina stracciatella a čokoládová, poleva, posyp, oplatka)   

� Jahodový polibek    52.00 Kč 

(Zmrzlina vanilková a jahodová, jahody, šlehačka)   

� Lesní víla    59.00 Kč 

(Zmrzlina lesní směs a vanilková, směs lesních podů, šlehačka, poleva, oplatka)   

� Mojito pohár    42.00 Kč 

(zmrzlina Mojito a citronová)   

� Louskáček    54.00 Kč 

(Zmrzlina oříšková a stracciatella, šlehačka, posyp, poleva) 

� Jablečný závin    50.00 Kč 

(Palačinka s vanilkovou zmrzlinou, šlehačka, poleva)   

� Ořechová pochoutka    54.00 Kč 

(Zmrzlina ořechová a čokoládová, šlehačka, ořechy, posyp, oplatka) 

� Vitamínový pohár    60.00 Kč 

(zmrzlina jogurtová - višňová a citronová, ovoce)   

� Ledová káva    49.00 Kč 

(káva, vanilková zmrzlina, posyp, šlehačka)   

� Horká čokoláda    54.00 Kč 

(horká čokoláda, čokoládová zmrzlina, posyp, šlehačka)   

� Medovník    30.00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

Ponuka čapovaných a fľašových pív: 

 

� Ostravar 

� Ostravar strong 

� Clausthaler 

� Radegast Birell 

� Pilsner Urquell 12◦ 

� Radegast 12◦ 

� Gambrinus 10◦ 

� Veľkopopovický kozel – tmavé pivo 10◦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

Zjednodušené pravidlá bowlingu a kolkov 

 

Bowling- hra pozostáva z desiatich častí. Každý hráč má dva hody, pokiaľ ale pri prvom 

hode zhodí všetky kolky, druhý krát už nehádže. V poslednej, desiatej časti, má hráč tri hody. 

V prípade, že mu je započítaný strike (pokiaľ je zrazena celá sada kolkov, počíta sa 

nasledovne: 10 + počet kolkov zrazených v nasledujúcich dvoch hodoch) alebo spare (keď sú 

nezrazené kolky v prvom hode zrazené v druhom hode v tej istej časti, ráta sa nasledovne: 10 

+ počet kolkov zrazených v nasledujúcom hode). 

Detailné pravidlá bowlingu nájdete na internetovej stránke České bowlingové asociace.  

 

Kolky – sú v podstate podobná hra ako bowling. Systém hry je možné nastaviť 

v úvodnom nastavení. Rozdiel je v tom, že počet kolkov je 9, guľa, ktorá sa pri hre používa je 

menšia a nemá diery. 

Detailné pravidlá s nachádzajú na internetovej stránke České kuželkářské asociace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

Organizačná štruktúra zábavného centra Zuzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5 

Fotky zábavného centra Zuzana 

 

Vedenie podniku 

  

 Prevádzková 

pracovníčka 

 

  

 

 

  
 
 

 
 

 

čašníci  kuchári upratovačka 
 



  
Obr. 1 Reštaurácia Kuželna                           Obr. 2 Nonstop pivnička 

  
Obr. 3 Reštaurácia Bowling                          Obr. 4 Reštaurácia Bowling 

  

Obr. 5 Nonstop pivnička                              Obr. 6 Terasa 



 


