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PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Dotazník 

Vážený respondente, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma „Výzkum spokojenosti zákazníků 

stravovacího zařízení Bonanza“, který je součástí mé bakalářské práce. Dotazník má 14 

otázek, jeho vyplnění trvá maximálně 8 minut a je zcela anonymní. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku. 

Zuzana Vávrová 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, detašované pracoviště Uherské 

Hradiště, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika cestovního ruchu 

 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Váš věk 

a) 15 – 20 

b) 21 – 35 

c) 36 – 50 

d) 51 a více 

 

3. Vaše oblíbená restaurace v Kyjově? 

a) Bonanza 

b) Pizzerie u Martina 

c) Gastronom 

d) Radniční vinárna 

e) Nový svět 

f) Penzion Vila 

g) Jiná 

 

4. Jak často navštěvujete restauraci Bonanza? 

a) Denně 

b) Aspoň jednou týdně 

c) Jednou za měsíc 

d) Méně 
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5. Jste spokojen/a se změnami, které zde proběhly?  

a) Zcela spokojen/a 

b) Spokojen/a 

c) Nevím 

d) Nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

 

6. Jste spokojen/a s nabídkou pokrmů? 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spokojen/a 

c) Nevím 

d) Nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

 

7. Jste spokojen/a s nabídkou nápojů? 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spokojen/a 

c) Nevím 

d) Nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

 

8. Jste spokojen/a s velikostí pokrmů? 

a) Zcela spokojen/a, porce mi vyhovuje 

b) Nevím, je mi to jedno 

c) Nespokojen/a, porce jsou příliš velké 

d) Nespokojen/a, porce jsou příliš malé 

 

9. Jste spokojen/a s cenami pokrmů a nápojů? 

a) Zcela spokojen/a, ceny mi vyhovují 

b) Nevím, je mi to jedno 

c) Nespokojen/a, ceny jsou příliš vysoké 

d) Nespokojen/a, ceny jsou příliš nízké 

 

10. Jste spokojen/a s obsluhou restaurace? 

a) Zcela spokojen/a, obsluha je milá a ochotná 

b) Docela spokojen/a 

c) Nevím, je mi to jedno 

d) Zcela nespokojen/a 

 

11. Jste spokojen/a s rozdělením restaurace na kuřáckou místnost a nekuřáckou? 

a) Zcela spokojen/a 
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b) Je mi to jedno 

c) Nespokojen/a, uvítal/a bych celou restauraci kuřáckou 

d) Nespokojen/a, uvítal/a bych restauraci pouze nekuřáckou 

 

12. Jste spokojen/a s otevírací dobou restaurace? 

a) Zcela spokojen/a 

b) Docela spokojen/a 

c) Nespokojen/a, je příliš dlouhá 

d) Nespokojen/a, je příliš krátká 

 

13.  Jste spokojen/a s interiérem restaurace? 

a) Zcela spokojen/a 

b) Docela spokojen/a 

c) Nevím 

d) Nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

 

14. Jste spokojen/a s akcemi, které pro Vás neustále připravuje restaurace? 

a) Zcela spokojen/a 

b) Docela spokojen/a, uvítal/a bych více takových akcí 

c) Je mi to jedno 

d) Nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 
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Příloha 2 – Jídelní a nápojový lístek 

Předkrmy 

Hovězí tatarák s česnekovými topinkami     119,- 

Domácí paštika z kuřecích jater      79,-    

(v domácí slanině s brusinkovou omáčkou a sezamovou houskou) 

Grilovaná kachní jatýrka na másle      88,- 

(s houbovým ragů a čerstvým tymiánem, redukce z červeného vína) 

Grilovaný kozí sýr v parmské šunce      109,- 

(s trhanými saláty a pečenými vlašskými oříšky v karamelu)   

 

Polévky 

Domácí drůbeží vývar       35,-   

(s játrovými knedlíčky, kořenovou zeleninou a domácími nudlemi) 

Jemný česnekový krém       35,- 

(se šunkou, sýrem a topinkou) 

                                                     Polévka dle denní nabídky 

Saláty 

Ceasar salát s grilovaným kuřecím masem     98,- 

(parmazánovou hoblinou a česnekovými krutony) 

Těstovinový salát        98,- 

(s čerstvou zeleninou a grilovaným kuřecím masem a dressingem) 

Křupavý salát s parmskou šunkou      119,- 

(okurkou, rajčaty a rukolou se smetanovo bazalkovým dressingem) 

Francouzský salát s pečeným kozím sýrem     119,- 

(s jablky, medem a ořechy, sezamová houska) 

Listový salát s grilovanými tygřími krevetami    129,- 

(na másle s cherry rajčaty a paprikou, jogurtový dressing s česnekem, krutony) 

Okurkový salát s bílým jogurtem a česnekem    49,- 

Malý míchaný salát        49,- 

Hlavní jídla 

150 g Svíčková na smetaně       129,- 

(s brusinkami a domácím houskovým knedlíkem) 

¼ Konfitovaná staročeská kachna      159,- 

(s českým červeným zelím a bramborovým knedlíkem) 
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200 g Hovězí líčka na červeném víně     149,- 

(s kořenovou zeleninou a smetanové bramborové pyré) 

180 g Grilované tygří krevety      179,- 

(na másle s třeným česnekem a smetanou, jasmínová rýže) 

Pečený říční pstruh na másle       179,- 

(s petrželkou a tymiánem, citron) 

180 g Grilovaný filet z chlazeného norského lososa    179,- 

(na kůži s pošírovanou brokolicí a kerblíkovou omáčkou) 

350 g Domácí bramborové gnocchi      99,- 

(s listovým špenátem a nivou) 

350 g Domácí bramborové gnocchi com baleto    109,- 

(s hříbky, smetanou a parmazánem)      

350 g Grilovaná zelenina s hoblinami parmazánu    89,- 

(na extra panenském ovlivovém oleji) 

150 g Smažený sýr        119,- 

(hranolky, domácí tatarská omáčka) 

Gratinovaná kuřecí prsa hermelínem      139,- 

(s brusinkami a smetanovou omáčkou)     139,- 

200 g Kuřecí kotlet Kyjev       139,- 

(smažený v trojoobale) 

250 g Grilované vykostěné kuřecí stehýnko     139,- 

(na barevném pepři s přírodní omáčkou a sázeným vejcem) 

200 g Kuřecí prsa grilovaná v anglické slanině    139,- 

(s restovanou kukuřicí a červenou cibulí) 

Cheesburger s marinovaným steakem z kuřecích prsou   159,- 

(rajčaty, listovým salátem a domácí remuládou s hranolky) 

Club sandwich                                        139,- 

(s grilovaným kuřecím masem, pečenou slaninou, zeleninou a dressingem, hranolky) 

300 g Kovbojská flákota z vepřové krkovice    149,- 

(s červenými fazolemi, slaninou, cibulí a česnekem) 

200 g Klasický smažený řízek z vepřové krkovice    112,- 

(s kyselou okurkou a citronem) 

200 g Medailonky z vepřové panenky     144,- 

(s domácím bylinkovým máslem)        
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400 g Jehněčí kolínko na červeném víně     279,- 

(s konfitovaným česnekem, restovaná kořenová zelenina, bramborové pyré) 

200 g Telecí Saltimbocca       189,- 

(s omáčkou z bílého vína s máslem) 

200 g Telecí Cordon Bleu       169,- 

200 g Telecí soté na bílém víně      169,- 

(s restovanými žampiony, smetanou a petrželkou) 

Pravý americký hovězí burger          165,- 

(s rajčaty, cibulí a ledovým salátem, bramborové hranolky) 

200 g Grilovaný Flank steak z amerického masného plemene  249,- 

(s keňskými fazolkami s cibulí, česnekem a anglickou slaninou) 

200 g A sakra…velmi pikantní směs             209,- 

(z hovězí a vepřové svíčkové s fazolemi, kukuřicí a červenou cibulí) 

 

Dětská jídla 

Smažený / přírodní kuřecí řízek           89,- 

(máslová bramborová kaše se smetanou) 

Dětský sendvič                   85,- 

(s grilovaným kuřecím masem, čerstvou zeleninou a bramborovými hranolky) 

 

Dezerty 

Créme brullé s pravou vanilkou           66,- 

Čokoládová panna cotta        66,- 

(s mangovým culis) 

Palačinka s ovocným tvarohem      65,- 

(s máslovou drobenkou a lesním ovocem) 

Palačinka s grilovaným banánem      65,- 

Císařský trhanec        65,- 

(s jablky a rozinkami, flambovaný rumem s vanilkovou zmrzlinou) 

Výběr zmrzlin a sorbetů       65,- 

(dle aktuální nabídky) 

                       Další dezerty dle aktuální nabídky 
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Přílohy 200 g 

Vařené brambory s máslem a čerstvou petrželkou    30,- 

Mačkané brambory s restovanou cibulkou     30,- 

Jemné francouzské bramborové pyré      35,- 

Pečené rozmarýnové brambory      35,- 

Jasmínová rýže        30,- 

Dušená rýže         30,- 

Steakové hranolky        30,- 

Bramborové hranolky        30,- 

Domácí bramboráčky        30,- 

Domácí krokety        40,- 

Restovaná kukuřice na francouzském másle     65,- 

Grilovaná středomořská zelenina      65,- 

Domácí sezamová houska       5,- 

Opečené tousty 1ks        4,- 

Domácí tatarská omáčka       20,- 

Česnekový dip s petrželkou       25,- 

 

K vínu a pivu 

Topinky / tousty 

 Se šunkou a sýrem s čerstvou zeleninou     65,- 

S pikantní směsí sypané sýrem      69,- 

S telecím a hovězím masem s chilli a kukuřicí    89,- 

Výběr sýrů s olivami a ořechy      125,- 

Čerstvě pražené mandle s mořskou solí     49,- 
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Nealkoholické nápoje 

Coca-Cola, Coca-Cola Light 0,33l      28,- 

Sprite 0,33l         28,- 

Fanta 0,33l         28,- 

Tonik Kinley zázvor, citron, grep      26,- 

Cappy          26,- 

Nestea broskev, citrón, zelený, Aloe Vera     26,- 

Bonaqua perlivá, jemně perlivá, neperlivá     21,- 

San Pellegrino 0,7l  minerální voda      70,- 

Domácí ledový čaj – ovocný, černý, zelený 0,5l    49,- 

Domácí pomerančová limonáda 0,5l      49,- 

Red Bull         60,- 

Semtex         40,- 

 

Horké nápoje 

Espresso 7g         32,- 

Vídeňská káva        42,- 

Cappucino         36,- 

Café Latté         38,- 

Doppio         64,- 

Alžírská káva         52,- 

Čaj Dallmayr         35,- 

Námořnický grog s citronem       32,- 

Svařené víno – červené, bílé, růžové      40,- 

Horká čokoláda se šlehačkou       42,- 

Porce šlehačky        10,- 

Med          5,- 

Příchuť do kávy – čokoládová, oříšková, amareto, pomerančová  10,- 

 

Pivo 

Litovel 12°    0,5l             26,- 

                      0,3l             20,- 

Nealko pivo Birell 0,5l       25,- 

Nealko pivo Stella Artois 0,33l       35,- 
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Pilsner Urquell 0,5l        30,- 

Frisco 0,5l             35,- 

 

Rozlévaná vína 

Bílé víno    1dcl        18,- 

Červené víno 1dcl        18,- 

        Aktuální nabídku přívlastkových vín žádejte u svého číšníka 

 

Pravý španělský šampus 0,7l 

Freixenet Carta Nevada Semi Seco            280,- 

Freixenet Cordon Negro Brut Cava          280,- 

Freixenet Cordon Roseto Brut Cava         280,- 

 

Aperitivy 

Metropol Bianco    0,1l       30,- 

Cinzano Bianco      0,1l        40,- 

Martini Extra Dry   0,1l       45,- 

Campari Bitter        0,04l       40,- 

 

Destiláty a likéry 0,04l 

Rum Božkov         25,- 

Domácí slivovice        30,- 

Fernet Stock, Citrus        25,- 

Fernet Exclusive        35,- 

Becherovka, Becherovka LEMOND      40,- 

Baileys         40,- 

Malibu          40,- 

Vodka Ruskij Standard       50,- 

Jelzin vodka GOLD        25,- 

Bacardi Superior, Black, Gold      40,- 

Captain Morgan        35,- 

Absinth Hill´s         50,- 

Jägermeister         45,- 

Gin Beefeater         40,- 
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Hendricks Gin         75,- 

Tequila Casco Viejo        55,- 

Tequila Don Augustin gold       90,- 

Tequila Don Augustin Anejo       125,- 

Rum Ron Zacapa 23 YO       220,- 

 

Whisky a bourbony 0,04l 

Johnie Walker Red Label       50,- 

Tullamore Dew        50,- 

Jack Daniel´s         60,- 

Jack Daniel´s Single Barrel       125,- 

Jack Daniel´s Gentleman Jack      75,- 

Jameson         50,- 

Jameson 12 YO        90,- 

Chivas Regal 12 YO        85,- 

Jim Bean         50,- 

Bushmills         65,- 

Ballantines         50,- 

 

Koňaky a brandy 0,04l 

Metaxa GOR 12*        90,- 

Metaxa *******        60,- 

Metaxa *****         50,- 

Martell VS         90,- 

Karpatská brandy Speciál       65,- 
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Příloha 3 – Fotky restaurace Bonanza 

 

 

Restaurace Bonanza 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vstupní hala 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dětský koutek 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Bar 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Kuchyně  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Majitelka restaurace Michaela Niesnerová a Zdeňěk Pohlreich 
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