
SEZNAM PŘÍLOH: 

 

Příloha č.1 - indikační seznam chorob léčených v Lázních Kostelec u Zlína 

Příloha č.2 - jídelní lístek restaurací Hotel Lázně Zlín Kostelec a Štípský šenk  

 

1. Indikační seznam chorob léčených v lázních Kostelec u Zlína: 

Choroby pohybového aparátu. 

M 45 

VII/2P 

Ankylozující spondylitis, Bechtěrevova choroba 

M 06, O 23 

VII/3P 

Ostatní seronegativní spondylarthritidy, psoriatická arthritis, Reiterův 

syndrom, enteropatické arthritidy a reaktivní, parainfekční a druhotné 

arthritidy 

M75, 76, 77, 79 

M70 

VII/8 P+K 

Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a 

kosterních svalů včetně postižení prací s vibrujícími nástroji, 

mimokloubní revmatismus celkový a lokalizovaný 

M16 

VII/10 P+K 

Coxarthrosa v soustavném léčení 

M17 

VII/10 P+K 

Gonarthrosa v soustavném léčení 

M15 

VII/11 P+K 

Arthrosy v ostatních lokalizacích včetně Heberdenovy polyarthrosy s 

postižením ručních a nožních kloubů 

M 53, 54 

VII/12 P 

Vertebrogenní algický syndrom funkčního nebo degenerativního 

původu soustavně léčený 

 

Choroby kožní 

L209 

X/1 P+K 

Atopický ekzém 

L400 

X/2 P+K 

Psoriasis vulgaris 

L405 

X/3 P+K 

Psoriasis generalisata et arthropatika 

L701 

X/4 P+K 

Acne conglobata et indurata 

X/5 P+K Chronické dermatózy 

X/6 P+K Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v 

soustavném odborném léčení 

 



 

2. Jídelní lístek: 

Studené předkrmy:     Studený žďobaneček: 

- Uzená rolka s křenovou pěnou  54,-       -Sýrový talíř, toast   69,- 

Sýrový koktejl s krevetami  46,-            -Carpaccio    98,- 

Polévky:       Polévečky: 

- Hovězí vývar s masem a nudlemi  25,-            -Farářova česnečka   30,- 

- Mexická polévka    39,-      -Pořádná kyselice   30,- 

Teplé předkrmy:      Trochu teplého do břucha: 

- Omeleta s houbami    45,-       -Gratinovaná brokolice se sýrem   65,- 

- Hemenex – pečená šunka s vejci  62,-       -Grilovaný kukuřičný klas            52,-

Těstovinová jídla:    Něco malého na zakůsnutí: 

- Těstoviny se žampiony a brokolicí  48,-     -Rádně ostrá topinka   79,- 

- Těstovinový salát s kuřecím masem 91,-     -Úžasný bramborák   99,- 

Dietní jídla:      Pochůdky z vody sladkej aj slanej: 

- Vařená brokolice, brambory  63,-     -Gratinované rybí filé, citron  109,- 

- Kuřecí prsa na másle, brambory  94,-     -Smažené rybí filé, citron   99,- 

Bezmasá jídla:      Kuřacko od sůseda: 

- Zapékaná brokolice s květákem   80,-    -Kuřecí steak se šunkou     115,- 

- Houbové rizoto, zeleninová přízdoba 85,-   -Rokforové kuřecí soté    110,- 

Sýry:       Sviňa ze chléva: 

- Smažený sýr se šunkou   66,-   -Vepřová panenka s bylinkami  125,- 

- Hermelín v bramboráku   118,-   -Panenka pikant    130,- 

Ryby:       A včil to, co inde hned tak nemajů: 

- Pstruh s bylinkovým máslem  68,-  -Štípské fazole    110,- 

- Smažený pstruh    62,-  -Labužnické vepřové oříšky  165,- 

Drůbež:       Velké saláty: 

- Grilovaný kuřecí steak, zelenina  104,-  -Rukolový salát s kozím sýrem, toast    129,- 

- Maďarský kuřecí steak   119,-  -Salát Caesar s kuřecím masem            129,- 

Speciality:      Těstoviny: 

- Lázeňské řezy    162,-    -Toskánské těstoviny, parmezán  99,- 

- Medajlonky z panenské svíčkové  145,-    -Vegetariánské těstoviny, parme.  99,- 

Jídla z vepřového masa:     Pro ty, co sa masiska bojců: 

- Grilovaná krkovička, zelenina  99,-     -Smažený sýr eidam, tatarka  80,- 

- Grilovaný vepřový steak   119,-     -Smažený hermelín, tatarka  85,- 

Jídla z hovězího masa:     Ani na děcka sme nezapomněli: 

- Lázeňský guláš    94,-    -Přírodní řízeček   40,- 

- Pfeffer steak, zelenina   254,-    -Smažený řízeček   45,- 

Orientální jídla:      Salátečky: 

- Kantonské nudle    104,-      -Míchaný zeleninový salát  40,- 



- Kuřecí kung - pao   99,- -Okurkový salát    39,- 

Studené mísy      K masisku: 

- Sýrové kostky s paprikou   78,-    -Brambory vařené, máslo  25,- 

- Sýrová mísa    137,-    -Brambory opékané    30,- 

Moučníky:      Pro ty, co majů mlsnů hubu: 

- Palačinka s džemem a šlehačkou  29,-    -Jablíčka v županu   45,- 

- Palačinka s ovocem   58,-    -Kavkazký medovník   40,- 

Ovocná nabídka:      Na husí kožu: 

- Ovocná mísa    59,- -Ledové jahody    65,- 

- Ovocný salát    55,- -Čokoládový pohár   65,- 

Poháry: 

- Zmrzlinový pohár   38,- 

- Čokoládový pohár   59,- 

Přílohy: 

- Smažené hranolky   24,- 

- Smažené krokety    29,- 

Saláty: 

- Okurkový salát    23,- 

- Rajčatový salát    23,- 

Kompoty: 

- Ananasový kompot   24,- 

- Mandarinkový kompot   24,- 

Studené omáčky a dresinky: 

- Tatarská omáčka    15,- 

- Ďábelská omáčka   13,- 

 


