
 

 

Kavárna 

LUCIE 

 

  

 

 Adresa: Dlouhá 298, Těrlicko 

 Tel.: 777633 610, 777 632 610 

 WWW stránky: www.kavarnalucie.jex.cz 

Odpovědný vedoucí pracovník:  

    Ing. Ivan Šnapka 

Otevírací doba: 

Po zavřeno 

Út 15:00 – 21:00  

St 15:00 – 21:00 

Čt 15:00 – 21:00 

Pá 15:00 – 21:00 

So 15:00 – 21:00 

Ne 15:00 – 21:00 



KÁVA   

 Espresso (7 g kávy)    23 Kč 

(standardní či prodloužené Lungo)  

 Dvojité espresso (14 g kávy)    34 Kč 

 Smetana    4 Kč 

 Vídeňská káva    29 Kč 

 Turecká káva    22 Kč 

 Káva bez kofeinu    22 Kč 

 Alžírská káva 

(Espresso Lungo s vaječným koňakem a šlehačkou) 

 Cappuccino    33 Kč 

 Cappuccino s příchutí    39 Kč 

 Latte macchiato    36 Kč 

 Latte macchiato s příchutí    44 Kč 

 Kokosové chocaccino    42 Kč 

(Cappuccino s kokosovou a čokoládovou příchutí, 

ozdobené čokoládovým topingem)  

 Vanilla caramel cappuccino     42 Kč 
(Cappuccino s vanilkovou a karamelovou příchutí, 

ozdobené karamelovým topingem)  

 Kokosové vanilla macchiato    47 Kč 
(Latte macchiato s kokosovou a vanilkovou příchutí, 

ozdobené karamelovým topingem) 

 Oříškové mocha latte    47 Kč 

(Latte macchiato s čokoládovou a lískooříškovou 

příchutí, ozdobené čokoládovým topingem) 

 

Téměř všechny kávy je možné připravit také 

v ledové verzi, stačí si jen říct u obsluhy. 

 

 TEPLÉ NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ 

 Čaj dle nabídky    20 Kč  



 

LEDOVÉ KÁVY 

 Frappé    32 Kč  

 Frappé s příchutí    40 Kč 

 Frappé de luxe    48 Kč 

 (Frappé se zmrzlinou, šlehačkou a polevou) 

 Frappuccino    49 Kč 
(velké cappuccino s příchutí dle nabídky mixované 

s ledem, ozdobené šlehačkou a topingem) 

 Frappuccino de luxe    57 Kč 
(velké cappuccino s příchutí dle nabídky mixované 

s ledem, se zmrzlinou, ozdobené šlehačkou a topingem) 

 MLÉČNÉ NÁPOJE, ČOKOLÁDY 

 Ledový mléčný shake  0,3 l  26 Kč 

 Zmrzlinový mléčný shake  0,3 l  34 Kč 

 Horká čokoláda se šlehačkou 0,25 l 34 Kč 

 (mléčná nebo bílá) 

 Studená čokoláda se šlehačkou 0,25 l 34 Kč 

 (mléčná nebo bílá) 

  

MÍCHANÉ NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ  

 Jahodový sen 0,3 l  35 Kč 

  (jahodový sirup, 7up) 

 Zahradní směs 0,3 l  30 Kč 

 (hruškový, jablkový a meruňkový džus) 

 Ovocný mix 0,3 l  30 Kč 

(jahodový, pomerančový a meruňkový džus) 

 Exotika  0,3 l  35 Kč 

 (jahodový sirup, ananasový a pomerančový džus) 

 Vinea spritz 0,2 l  35 Kč 

 (Vinea bílá nebo červená, bezinkový sirup, soda) 

 Americká limonáda 0,3 l  39 Kč 

 (jahodový sirup, pomerančový džus, soda, ovoce) 



Bezinka s kofolou 0,3 l  30 Kč 

 (Kofola, bezinkový sirup, limetka) 

 Kokosová limonáda 0,3 l  25 Kč 

 (soda, kokosový a limetkový sirup) 

 Bezinková jahoda 0,3 l  35 Kč 

(bezinkový sirup, jahodový sirup, pomerančový 

džus, soda)  

Bezinková citronáda 0,3 l  25 Kč 

 (soda, bezinkový a limetkový sirup) 

 Mojito nealko 0,3 l  45 Kč 

 (limetový sirup, soda, třtinový cukr, máta, limeta) 

 Piňa colada nealko 0,3 l  45 Kč 

 (kokosový sirup, smetana, ananasový džus) 

  

 MÍCHANÉ NÁPOJE ALKOHOLICKÉ 

 Cuba libre   0,3 l 59 Kč 

 (Coca Cola, bílý rum Bacardi, led, limetka) 

 Metaxa Suntonic   0,3 l 59 Kč  

 (Metaxa, tonic, led) 

 Apple Sling   0,3 l 54 Kč 

 (Becherovka, jablečný džus, tonic, led) 

 Jahodové mražené daiquiri 0,2 l 54 Kč 
(bílý rum Bacardi, jahodový sirup, limetkový sirup, 

cukr, ledová tříšť) 

 Mojito   0,3 l 69 Kč  

(bílý rum Bacardi, soda, máta, limeta, třtinový cukr, 

limetový sirup)      

Mojito bezinka   0,3 l 74 Kč 

(bílý rum Bacardi, soda, máta, limeta, třtinový cukr, 

limetový sirup, bezinkový sirup) 

 Piňa colada 0,3 l  69 Kč 
(bílý rum Bacardi, kokosový sirup, ananasový džus, 

smetana) 

 



STUDENÉ NÁPOJE NEALKOHOLICKÉ 

 Točená kofola  0,1 l  5 Kč 

 Rajec  0,33 l 19 Kč 

 Rajec s příchutí  0,33 l 26 Kč 

 Kinley Tonic  0,25 l 24 Kč 

 Snipp  0,2 l  24 Kč 

 Vinea  0,2 l  24 Kč 

 Aquila ledový čaj   0,33 l 26 Kč 

 Coca Cola, Pepsi  0,25 l 26 Kč 

 Fanta  0,33 l 26 Kč 

 7up  0,25 l 26 Kč  

  

 PIVO 

 Radegast 10° točený   0,3 l  19 Kč 

 Radegast 10° točený  0,5 l  26 Kč 

 Radegast 12° točený   0,3 l  22 Kč 

 Radegast 12° točený   0,5 l  28 Kč  

 Birell (láhev)  0,5 l  27 Kč 

 Gambrinus ochucený (plech) 0,5 l  28 Kč 

 (Řízný citron, Limetka&bezinka, Šťavnatý grep) 

 

 VÍNO ROZLÉVANÉ 

 Nabízíme vína z Vinných sklepů Lechovice 

 Bílé z denní nabídky  0,2 l  27 Kč 

 Bílé z denní nabídky  0,5 l  65 Kč 

 Červené z denní nabídky  0,2 l  29 Kč  

 Červené z denní nabídky  0,5 l  70 Kč 

 



 VÍNO BÍLÉ 

 Nabízíme vína z Vinných sklepů Lechovice 

 Muškát moravský   0,75 l 148 Kč 

 jakostní, polosuché 
Lahodné víno světle žluté barvy a výrazného 

muškátového aroma lehčího typu. Doporučujeme 

podávat ke sladkým dezertům. 

 Rulandské šedé   0,75 l 158 Kč 

 jakostní, suché 
Víno pocházející z Francie je zlatožluté barvy s plnou 

decentní kořenitou vůní. V chuti je víno kořenité 

s nižším obsahem kyselin. Doporučujeme podávat 

 k hutnějším úpravám drůbeže a k dezertům.  

 Tramín červený    0,75 l 158 Kč 

 jakostní, suché 
Patří mezi vína s výraznou, plnou, kořeněnou chutí. 

Barva je intenzivní, zlatožlutá. Víno má nižší obsah 

kyselin. Vhodný k sýrům typu Čedar, pečenému kuřeti 

či krůtím řízkům, ale i ke sladkým jídlům.  

Chardonnay   0,75 l 158 Kč 

 jakostní, suché 
Odrůda pochází z Burgundska. Charakterově je 

podobná Rulandskému bílému. Víno z těchto hroznů je 

však plnější, kořenitější s ovocnými tóny a elegantní 

kyselinkou.  

 Sauvignon  0,75 l 168 Kč 

 jakostní, suché 
Je velmi oblíben a ceněn mezi znalci vína. Víno se 

vyznačuje broskvově muškátovou nebo kopřivovou 

chutí a vůní. Patří mezi typické odrůdy Znojemské 

vinařské podoblasti, kde dosahuje stabilně vysoké 

kvality. Podáváme k sýrům typu Čedar, řízkům, 

drůbeži, ale i ke sladkému cukroví. 

 



Rulandské bílé  0,75 l 248 Kč 

 pozdní sběr 2011, polosladké 
 Vinařská obec: České Křídlovice 

 Viniční trať: Stará hora 

Vzniklo pupenovou mutací Rulandského šedého. Víno 

je světle žluté barvy s neutrální i mandlovou chutí. 

Svým delším zráním nabývá na kvalitě a dostává svou 

typickou chuť a buket. Vyznačuje se zlatozelenou 

barvou.  

 Pálava   0,75 l 328 Kč 

 výběr z hroznů 2011, polosladké  
 Vinařská obec: Borotice   

 Viniční trať: Nad Kolářovým sklepem 

Pálava vznikla křížením odrůd Műller Thurgau 

a Tramín. Víno je aromatické, ale na rozdíl od Tramínu 

je chuť uhlazenější. Vysoká cukernatost hroznů byla 

dosažena delším zráním na keři. Lehce  kořeněné 

intenzivní aroma vyzrálé Pálavy příjemně podtrhuje 

zlatavá barva a vyšší obsah zbytkového cukru. Víno 

doporučujeme k sladkým předkrmům, dezertům nebo 

tučným sýrům. 

 

 VÍNO ČERVENÉ 

 Nabízíme vína z Vinných sklepů Lechovice 

 Frankovka  0,75 l 148 Kč 

 jakostní, polosuché 
Tmavě rubínové barvy. Víno obsahuje dostatek kyselin, 

které mu dodávají svěžest. Oceňujeme jemnou 

tříslovinku a plnou širší chuť. Víno bylo doslazeno 

vakuově odpařeným hroznovým moštem. 

 Svatovavřinecké  0,75 l 148 Kč 

 jakostní, polosuché 
Víno vysoké barevné intenzity a extraktivní chuti. 

Očekávat můžete tmavě granátovou až nafialovělou 

barvu, plné víno rybízové až višňové chuti s vyšší 

kyselinkou. 

 



Modrý Portugal  0,75 l 168 Kč 

 jakostní, suché 
Červené víno, jemné, lahodné až květinové chuti bez 

výraznějšího obsahu kyselin a trpkého taninu, je 

sametově měkké, se sytě červeným až granátovým 

zbarvením.  

 Rulandské modré  0,75 l 178 Kč 

 jakostní, suché 
Odrůda s malým hroznem připomínajícím šišky 

borovice a s menším množstvím barviv  poskytuje vína 

s cihlově červenou barvou, sametovou chutí a vůní. 

Stářím nabývá na jakosti. Doporučujeme podávat 

 k tmavému masu a polévkám. 

 Merlot  0,75 l 178 Kč 

 jakostní, suché 
Náleží do řady cizokrajných vín. Vyzrálost Merlotu 

s jemnou tříslovinou dala vzniknout elegantnímu vínu 

s dobře vyváženou ovocnou chutí a typicky rubínovou 

barvou. 

Cabernet Moravia  0,75 l 248 Kč 

 pozdní sběr 2011, suché 
Vinařská oblast: České Křídlovice 

Viniční trať: Stará Hora 

Odrůda vzniklá křížením  odrůd Zweigeltrebe 

a Cabermet Franc a je zapsaná do Státní odrůdové 

knihy v roce 2001. Poskytuje kvalitní plná vína s tmavě 

granátovou barvou, jemně cabernetové aroma 

a specifickou chuť. Výborně se hodí jako doprovod 

tmavého nebo uzeného masa a tvrdých sýrů.  

 Zweigeltrebe   0,75 l 248 Kč 

 pozdní sběr 2010, suché 

 Vinařská obec: Borotice 

 Viniční trať: Nad kolářovým sklepem 
Rakouský kříženec Frankovky a Svatovavřineckého. 

Tmavě granátová barva s fialovými odlesky a příjemný 

obsah tříslovin je typický pro tuto odrůdu. Očekávejte 

příjemnou chuť sušeného ovoce. Plné víno při stolování 

nejlépe doprovodí pečená tmavá masa, tvrdé sýry 

a hutné krémové omáčky. 

 

 



ŠUMIVÁ VÍNA, SEKTY 

 Nabízíme vína z Vinných sklepů Lechovice 

 Sekt Lechovice brut  0,75 l 268 Kč 

 jakostní šumivé, suché bílé 

 Sekt Lechovice brut rosé  0,75 l 268 Kč 

 Jakostní šumivé, suché růžové  

 

 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE  

 

 WHISKEY, BOURBON 

 Whisky J. Walker red   4 cl  44 Kč 

 Jim Beam  4 cl  39 Kč 

 Whisky Ballantine´s  4 cl  44 Kč  

 Whisky Tullamore  4 cl  44 Kč 

 Whisky Chivas Regal   4 cl  69 Kč  

  

 BRANDY, COGNAC 

 Metaxa *****  4 cl  39 Kč 

   

  DESTILÁTY, LIKÉRY 

 Vodka fin., nor., ruská  4 cl  35 Kč 

 Tequila silver  4 cl  44 Kč 

 Tequila gold  4 cl  44 Kč 

 Tuzemský rum  4 cl   24 Kč 

 Rum Bacardi White  4 cl  39 Kč 

 Rum Bacardi Black   4 cl  39 Kč  

 Fernet Stock  4 cl  29 Kč  

 Becherovka   4 cl  34 Kč 

 Jägermeister  4 cl  44 Kč 



 Vaječný likér  4 cl  24 Kč 

 Bailey´s  4 cl  39 Kč  

 

 OVOCNÉ DESTILÁTY 

 Slivovice Jelínek  4 cl  44 Kč 

 Hruškovice Jelínek  4 cl  44 Kč 

 

POCHUTINY  

Slané tyčinky     24 Kč 

Arašídy       24 Kč 

Slané mandle      35 Kč 

Smažené brambůrky      29 Kč 

Utopenec     25 Kč  

(1 ks utopenec, chléb) 

  

TEPLÉ RYCHLOVKY  

 Míchaná vejce na másle     49 Kč 

 (3 ks vejce, máslo, chléb) 

 Pečená šunka s vejci (hemenex)   65 Kč 

 (3 ks vejce, šunka, okurka, chléb) 

Párek s hořčicí a křenem      49 Kč 

(2 ks lahodný párek, křen, hořčice, chléb) 

Klobása s hořčicí a křenem    55 Kč 

(1 ks klobása, křen, hořčice, chléb) 

Omeleta paní Lucie      79 Kč 

(3 ks vejce, šunka, teplá zelenina, chléb) 

 



TOASTY 

Toast s marmeládou     29 Kč 

(2 ks toastů, máslo, marmeláda) 

Toast s medem      29 Kč 

(2 ks toastů, máslo, med) 

Toast s nutellou     29 Kč 

(2 ks toastů, máslo, nutella) 

 

 ZAPÉKANÉ SENDVIČE 

Sendvič se šunkou a sýrem    49 Kč 

(4 ks sendvič, máslo, šunka, sýr) 

Sendvič se sýrem a rajčaty     49 Kč 

(4 ks sendvič, máslo, sýr, rajčata) 

 Sendvič s míchanými vejci    49 Kč 

(4 ks sendvič, máslo, vejce) 

Sendvičový talíř      89 Kč 

 – sendviče se šunkou a sýrem, 

sendviče s míchanými vejci 

(8 ks sendvič, máslo, vejce, šunka, sýr) 

 

SLADKÉ PALAČINKY  

Palačinky s marmeládou a ovocem  55 Kč 
(2 ks palačinka, marmeláda, ovoce,  

šlehačka, toping) 

Palačinky s banánem a nutellou   65 Kč 

(2 ks palačinka, banán, nutella,  

šlehačka, toping) 

Palačinky s ovocem a zmrzlinou   65 Kč 
(2 ks palačinka, ovoce, zmrzlina,  

šlehačka, toping) 

Palačinky s nutellou  

a karamelovou zmrzlinou     65 Kč 
(2 ks palačinka, nutella, karamelová zmrzlina, šlehačka, 

toping) 

 



SLANÉ PALAČINKY  

Palačinky se špenátem     79 Kč  

(2 ks palačinka, špenát, šunka, sýr) 

Palačinky s volským okem    79 Kč 

(2 ks palačinka, šunka, sýr, vejce) 

Palačinky s teplou zeleninou    79 Kč 

(2 ks palačinka, teplá zelenina, šunka, sýr) 

 

ZMRZLINOVÉ POHÁRY 

Dětský zmrzlinový pohár      34 Kč 

(2 kopečky zmrzliny, šlehačka, toping, posyp, oplatek) 

Zmrzlinová variace       39 Kč 

(3 kopečky zmrzliny, šlehačka, toping, posyp, oplatek) 

Ovocná variace      49 Kč 
(3 kopečky zmrzliny, ovoce, šlehačka, toping, posyp, 

oplatek) 

Stracciatella      59 Kč 

(3 kopečky Straciatella zmrzliny, vaječný likér, banán, 

šlehačka, toping, oplatek) 

Créme Caramel      54 Kč 
(2 kopečky karamelové zmrzliny, 1 kopeček vanilkové 

zmrzliny, vaječný likér, šlehačka, toping, oplatek) 

Horká láska      65 Kč 
(3 kopečky vanilkové zmrzliny, horké maliny, šlehačka, 

oplatek) 

Černý baron      42 Kč 
(2 kopečky čokoládové zmrzliny, 1 kopeček stracciatella 

zmrzliny, šlehačka, toping, oplatek) 

Banana Split      49 Kč 

(banán, 2 kopečky vanilkové zmrzliny, čokoláda, 

šlehačka) 

 



ČERSTVĚ ROZPEČENÉ PEČIVO (cca 15 min) 

Mini croissant      10 Kč 

Mini rozinkový šnek      10 Kč 

Mini čokoládová rolka      10 Kč 

 

 

 

Přijímáme objednávky na hromadné akce – 

oslavy narozenin, svatby, firemní akce apod. 

Jídelníček bude dohodnut individuálně. 

 

 

 

 

 

 

 



UBYTOVÁNÍ 

Nabízíme 3 útulné 2 lůžkové pokoje s TV, wi-fi 

připojením a vlastním sociálním zařízením 

s vanou. 

LETNÍ SEZÓNA 1. 5. – 30. 9. 

350 Kč os./noc (v  případě ubytování pouze jedné 

osoby v pokoji se cena navyšuje o 100,- Kč) 

250 Kč dítě/noc 

ZIMNÍ SEZÓNA 1. 10. – 30. 4. 

300 Kč os./noc (v  případě ubytování pouze jedné 

osoby v pokoji se cena navyšuje o 100,- Kč) 

200 Kč dítě/noc 

Snídani je možno objednat po domluvě,  

v ceně 85 Kč. 

Rezervace možná na telefonním čísle 777 633 610, 

777 632 610 nebo na e-mailu 

kavarna.lucie@seznam.cz, ale také u obsluhy. 

Více informací na www.kavarnalucie.jex.cz. 

 


