


Ať už jste odborníci na asijskou kuchyni a nebo se s thajským jídlem na vysoké gastronomické úrovni setkáváte v naší  
restauraci poprvé, bude o Vás na Občanské Plovárně vždy dobře postaráno. Věříme, že prostřednictvím orientálních pokrmů 
a harmonické atmosféry znovuobjevíte svůj vnitřní klid a přirozený rytmus. Víme, že jídlo musí být nanejvýš příjemným zážitkem 
a pro náš personál je upřímná čest a radost takové zážitky připravovat svým hostům. Pokud Vás v naší nabídce zaujme některý 
z připravovaných pokrmů, ale nejste si jisti, zda-li je pro Vás tím pravým pro dnešní den a nebo Vás jen zajímá jeho chuť či slo-
žení, zeptejte se nás, protože jsme připraveni Vám poradit. Přáli bychom si, aby se naše thajská kuchyně připravovaná tradičním 
způsobem stala součástí Vašeho jídelníčku a životního stylu. Dobrou chuť!

Whether you are specialists on the Asian cousine or you will meet the high level gastronomic Thai food for the first time in our 
restaurant, Občanská plovárna will always take care of you. We believe that through the orient dishes and harmonic atmosphe-
re you will rediscover your inward peace and natural rhythm. We know that the meal has to be the most pleasant experience 
and for our staff it is a genuine honour and delight to prepare such experience for our guests. If you take interest in some of the 
dishes from our offer, but you are not sure whether this is the right for you today or you are just interested in taste or ingredients 
of the dish, please ask, because we are ready to advise. We wish, that our Thai cousine prepared in a traditional way, became 
a part of your menu and your life style. Enjoy your meal!



Silná thajská polévka zaujímá ve východní 
kuchyni velmi specifické postavení. Přináší energii 
použitých surovin, vzpruhu pro tělo i duši a chutná 
znamenitě. Výrazná, pikantní, nebo naopak jemná, 
s kokosovým mlékem, kuřecím masem či krevetami, 
zkrátka skvělý začátek či doplnění každé správné 
hostiny. Doporučujeme s jasmínovou rýží.

A strong Thai soup ranks in the eastern cousine 
a very specific position. It offers energy of the 
foodstuff used, stimulus for the body and soul and 
it tastes superbly. The savorous spicy or in reverse 
soft, with coconut milk, chicken or shrimps, simply 
excellent start or addition of each proper feast.  
We recommend it with jasmine rice.



Spicy coconut soup with oyster mushrooms and chicken 
Pálivá polévka s kokosovým mlékem, hlívou ústřičnou a kuřecím masem 95,-

Spicy coconut soup with oyster mushrooms and Black Tiger prawns (3 Pcs) 
Pálivá polévka s kokosovým mlékem, hlívou ústřičnou a krevetami Black Tiger (3 ks) 115,-

Spicy soup with champignons and chicken 
Pálivá polévka s žampióny a kuřecím masem 85,-

Spicy soup with champignons and Black Tiger prawns (3 Pcs) 
Pálivá polévka s žampióny a krevetami Black Tiger (3 ks) 105,-



Něco dobrého na začátek? Předkrmy v podání 
našeho šéfkuchaře jsou nápaditou ukázkou 
rozmanitosti a pestrosti asijské kuchyně. Chcete-li 
zahájit dnešní hodování správným způsobem, pak si 
jistě dopřejte některý z našich lahodných předkrmů, 
aby otevřel bránu do světa thajských chutí. 

Something good to begin with? The starters 
in presentment of our chef are imaginative 
demonstration of diversity and variety of the Asian 
cousine. If you want to start today´s feast in the right 
way, you would surely spoil yourself with some of 
our delicious starters, which open you the gate into 
the world of Thai tastes.  



Marinated chicken skevers Sa-tay (5Pcs) served with spicy peanuts sauce 
Marinovaný kuřecí špíz Sa-tay (5ks) s pikantní arašídovou omáčkou 145,-

Veggie spring rolls (3Pcs) served with sweet chilli sauce 
Zeleninové jarní závitky (3ks) se sladkou čili omáčkou 125,-

Shrimp cakes (3Pcs) served with sweet chilli sauce 
Krevetové placičky (3ks) se sladkou čili omáčkou 175,-

Stir fried beef in heaven served with spicy sauce 
Restované nebeské hovězí maso podávané s pálivou omáčkou 175,-
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Fried dumplings (5 Pcs) served with sweet and sour soya sauce 
Smažené masové taštičky (5 ks), podávané se sladkokyselou sójovou omáčkou 135,-

Deep fried Black tiger prawns (5 Pcs) served with sweet chilli sauce
Smažené obalované krevety Black Tiger (5 ks) podávané se sladkou čili omáčkou

175,-

Deep fried "soft shell crab" with seafood sauce and tamarind sauce
Smažený "soft shell krab" s omáčkami z mořských plodů a z tamarindu

290,-

THAT PU NIM  ทอดปูนิ่ม 油炸软壳蟹配海鲜酱和罗望子酱



Thajská kuchyně je založena na čerstvosti, přímé 
energii a podmanivých aromatech mísících se 
v neuvěřitelné kombinace vůní a chutí. Přesně 
takové jsou naše saláty. Ať už si je vychutnáte jako 
samostatný pokrm, nebo jimi doplníte jiný chod při 
hodování s přáteli, pečlivě vybrané suroviny a poctivé 
zpracování vám zaručí skvělý chuťový zážitek.

The Thai cousine is based on freshness, direct energy 
and captivating aromas mixed with incredible 
combination of scents and flavours. This is exactly 
what our salads are. If you either savour them as 
a separate dish, or supplement some other course 
with them during the dinner with your friends, the 
carefully picked foods and conscientious preparation 
will guarantee you a magnificent taste experience.



Green Papaya spicy salad with peanuts
Tradiční thajský pálivý salát ze zelené papayi s arašídy 185,-

Salad with fresh coriander, mint, onion, lime and chicken 
Salát s čerstvým koriandrem, mátou, cibulkou, limetkou a kuřecím masem 165,-

Marinated pork neck salad with fresh coriandr, mint, red onion, lime juice
Salát s marinovanou krkovicí, koriandrem, mátou, červenou cibulí a limetovou šťávou 175,-

Marinated beef with lemon  grass, fresh coriandr and thai herbs 

Marinované hovězí maso na grilu s citrónovou trávou, čerstvým koriandrem
a thajskými bylinkami

Spicy salad Black Tiger prawns (6 Pcs) with fresh coriandr and cashew nuts
Pálivý krevetový (Black Tiger 6 ks) salát s čerstvým koriandrem a kešu oříšky 

Spicy salad Family of Seafood and fresh coriander
Pálivý salát s plody moře a čerstvým koriandrem

245,-

275,-

490,-



The essential of the Thai cousine is fresh prepared 
curry, and who hasn´t tried on it, never tried the Thai 
cousine. The curry is a complex mixture of spices and 
herbs which lend the dish not only an unrepeatable 
orient taste but also the strength beneficial to our 
health. Try the taste of home-made curry presented by 
our chef and discover the real taste of Thailand.

Základem thajské kuchyně je čerstvě připravované 
kari a kdo jej neochutná, jakoby nezkusil thajskou 
kuchyni vůbec. Kari je složitá směs koření a bylinek 
propůjčující pokrmům nejen neopakovatelnou 
orientální chuť, ale také zdraví prospěšnou sílu. 
Ochutnejte, jak chutná domácí kari v podání našeho 
šéfkuchaře a objevte pravou chuť Thajska.



Green curry with coconut milk, bamboo and chicken   
Zelené kari s kokosovým mlékem, bambusem a kuřecím masem  – ไก่   185,-

Green curry with coconut milk and bamboo and beef                                                        
Zelené kari s kokosovým mlékem, bambusem a hovězím masem  –  เน้ือ 245,-

Zelené kari s kokosovým mlékem, bambusem 
a krevetami Black Tiger (8 ks)  –  กุ้ง
Green curry with coconut milk, bamboo and Black Tiger prawns (8 Pcs) 

295,-

185,-
Red curry chicken with coconut milk and pine apple
Červené kari s kuřecím masem a ananasem  – ไก่



  
Pro ty, kteří chtějí zkusit něco nového a skutečně 
thajského! Křehké nudle připravované ve woku dle 
tradičních receptur zaručeně potěší každého gurmána. 
S masem, krevetami, bylinkami nebo ve vegetariánské 
úpravě, vždy jsou lahodné a představují skvělou 
i zdravou alternativu k ostatním pokrmům. 

For those who want to try something new and truly 
Thai! Crisp noodles prepared in the wok as per the 
traditional recipes shall undoubtedly delight every 
gourmet. The noodles with meat, shrimps, herbs or as 
a vegetarian meal, but always delicious, are excellent 
and also healthy alternative to the other meals.



UDON  อุดร

Thai rice noodles with peanuts, bean sprout and chicken
Thajské rýžové nudle s arašídy, sójovými klíčky a kuřecím masem 185,-

Thai rice noodles with peanuts, bean sprout and Black Tiger prawns (6 Pcs)
Thajské rýžové nudle s arašídy, sójovými klíčky a krevetami Black Tiger (6 ks) 285,-

Rice noodles with beef and bean sprout served with spicy sauce
Rýžové nudle s hovězím masem, sójovými klíčky a pálivou omáčkou

Mix yellow, rice and glass noodles with chicken, fresh chilli and basil

Mix žlutých, rýžových a skleněných nudlí s kuřecím masem, 
čerstvým čili a bazalkou

Spicy glass noodles with chicken, bamboo, fresh chilli, basil and coriandr

Pálivé skleněné nudle s kuřecím masem, bambusovými výhonky, čerstvým čili,
bazalkou a koriandrem

Indian noodles with chicken, fresh tomato and vegetables and coriandr
Indické nudle s kuřecím masem, čerstvými rajčaty, zeleninou a koriandrem

230,-

Japanese "Udon" noodles with shitake, oyster mushrooms and vegetables
Japonské "Udon" nudle s houbami shitake, hlívou ústřičnou a zeleninou 185,-

185,-

195,-

185,-

日式乌冬面配香菇、平菇和蔬菜



Není kachna jako kachna! Vyzkoušjte jednu 
z nejproslulejších gurmánských lahůdek Asie, speciální 
úpravu kachny chované za specifických podmínek, aby 
dosahovala těch nejlepších parametrů pro zpracování. 
Lahodně měkká, vláčná i křehká, přitom vypečená, 
voňavá a křupavá, přesně taková je pekingská kachna 
v úpravě našeho šéfkuchaře. Zavřete oči a nehchte ji 
rozplynout na svém jazyku!

It´s not a duck like a duck! Try on one of the most famous 
gastronomic delicacy of the Asia, a special preparation of duck 
breeded under special conditions, in order to reach the best 
possible parameters for preparation. Deliciously soft, smooth 
and crisp, and at the same time throughly roasted, scented and 
crunchy, this is what is like the Peking duck prepared by our 
chef. Close your eyes and let it melt on your tongue! 



Crispy duck – must be ordered one day in advance 
Pečená kachna – nutno objednat den předem 650,-



Nejlepší, co lze získat ze zázraku asijské kuchyně 
- pánve wok. Pokrmům připravovaným tradičními 
postupy zprudka a  na minimu tuku zůstává původní 
struktura, čerstvost i důležité živiny. V kombinaci 
s podmanivou aromatikou a jemnou chutí orientálních 
bylinek jsou naše soté skvělou příležitostí zažít 
opravdové thajské gurmánské dobrodružství.  

The best what you can get from the miracles of 
Asian cousine, is the saucepans wok. The dishes 
prepared by traditional procedures, rare and 
on minimum oil, with preservation of the original 
structure, freshness and also the important nutrients. 
In combination with the captivating aroma and 
soft taste of oriental herbs, our soté is a marvelous 
opportunity to experience a truthful Thai 
gastronomic adventure.



PHAD KUNG MAKHAM KULADA   ผัดกุ้งมะขามกุลาดำ

KAI PHAD MED MA-MUANG   ไก่ผัดเม็ดมะม่วง

PHAD PAK KHA NA   ผัดผักคะน้าหมูกรอบ 

PHAD NUM MAN HOY เนื้อผัดน้ำมันหอย

KUNG PHAD NOR MAI FALANG   กุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่ง

PHAD GRA PAO ผัดกะเพรา
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Spicy sauté with fresh basil, chicken and fried egg 
Pálivé soté s čerstvou bazalkou, kuřecím masem a smaženým vejcem  – ไก่ 185,-

Spicy sauté with fresh basil, pork and fried egg
Pálivé soté s čerstvou bazalkou, vepřovým masem a smaženým vejcem  – หมู

Spicy sauté with fresh basil, beef and fried egg
Pálivé soté s čerstvou bazalkou, hovězím masem a smaženým vejcem  – เน้ือ 245,-

295,-

185,-

Sautéed Black Tiger prawns (8ks) with tamarind, fried onions and fresh coriander

Restované krevety Black Tiger (8ks) s tamarindem, smaženou cibulí 
a čerstvým koriandrem

Chicken saute with fresh chilli, coriander, vegetable and cashew nuts
Soté z kuřecího masa s čerstvým čili, koriandrem, zeleninou a kešu oříšky

Sautéed pork fried with Bok Choy and fresh chilli
Opečené vepřové maso s Bok Choy a čerstvým čili

Beef saute with oyster sauce and green brocoli
Hovězí soté s ústřicovou omáčkou a brokolicí

185,-

195,-

245,-

Roasted Black Tiger prawns (8Pcs) saute with Bok Choy, chilli and Baby Corn
Soté z restovaných krevet Black Tiger (8ks) s Bok Choyem, čili a "baby" kukuřicí 335,-

油爆黑虎虾(8pcs)配罗望子、油炸洋葱和香菜



Pokud máte náladu na pokrm bez masa, 
něco lehčího a nebo jen chcete zkusit jak si 
v thajsku dokáží poradit s úpravami základní 
asijské suroviny – rýže, otvíráte správný oddíl 
našeho menu a pečlivě zpracovaná čerstvá 
zelenina či lehké rýžové pokrmy jsou tím 
pravým pro dnešní den. 

If you fancy a meatless meal, something light or you 
just want to test how the Thai manage to prepare 
the basic Asian product – rice, you are opening the 
right section of our menu and the carefully prepared 
fresh vegetable or light rice dishes are the right 
choice for today´s day.



Thai rice noodles with tofu, peanuts and bean sprout
Thajské rýžové nudle s tofu, arašídy a sójovými klíčky 165,-

Thai fried rice with vegetables
Thajská smažená rýže se zeleninou 165,-

Roasted mix vegetables (Baby Corn, Bok Choy, shitake)
Mix restované zeleniny ("baby" kukuřice, Bok Choy a houby shitake) 175,-

Roasted Morning Glory (depending on the season)  
Smažený thajský vodní špenát (dle sezóny) 175,-



Thai fried rice with vegetables and chicken
Thajská smažená rýže se zeleninou a kuřecím masem 185,-

Thai fried rice with vegetables and Black Tiger prawns (8 Pcs)
Thajská smažená rýže se zeleninou a krevetami Black Tiger (8 ks) 295,-

Fried rice with shrimp Black Tiger (4 Pcs) and peeled blue mussels
Smažená rýže s krevetami Black Tiger (4 ks) a loupanými modrými slávkami 295,-

(120 g)

Jasmin rice
Jasmínová rýže 55,-

Sticky rice
Lepivá rýže

Rice noodles 
Rýžové nudle 55,-

75,-

Sweet chilli sauce
Sladká čili omáčka 30,-

Fish chilli sauce 
Rybí omáčka s čerstvým čili 30,-

H3

H2

H1KHAO PHAD KAI ข้าวผัดไก่

KHAO PHAD KUNG ข้าวผัดกุ้ง

TOM YUM KHAO  ต้มยำข้าว 什锦炒饭配黑虎虾(4 pcs)和去壳蓝贝



A po skvělém jídle, skvělý dezert! Poddejte se 
podmanivé chuti vyzrálého manga zakončené 
sezamovým polibkem a nebo se nechejte překvapit 
jiným skvělým nápadem z nabídky našich dezertů.

And after a superb meal, go for superb dessert! 
Indulge yourselves in captivating taste of ripe 
mango concluded with kiss of sesame, or get 
surprised by some other splendid idea from our 
offer of desserts.



 เค้กกะทิปานาโกต้า

CRÈME BRÛLÉE   

ไอศครีมวานิลลาZMRZLINA – ICE CREAM

Mango sticky Rice
Lepivá rýže s mangem 220,-

Coconut pannacotta with mango coulis
Kokosová pannacotta s mango coulis 140,-

Pistachio  Crème brûlée
Pistáciový Crème brûlée 140,-

Vanilla ice cream with hot raspberry sauce and whipped cream
Vanilková zmrzlina s horkou malinovou omáčkou a šlehačkou 130,-

香草冰淇淋



Ochutnejte ty nejvyhlášenější speciality thajské 
kuchyně tak, jak je připravuje jedině náš thajský 
šéfkuchař! Čerstvé pokrmy z ryb, mořských plodů 
a vybraná masa, to vše zpracováno v maximální 
kvalitě a důrazu na každý detail.  
Hostina může začít! 

Taste the most famous specialities  
of the Thai cousine in the way, only our  
Thai chef, can prepare! The dishes of fresh 
fish, sea fruits, selected meats, all of that 
prepared in the highest quality  
and with accent on every single detail.  
The feast can start!



PLA KAPHNG KAB ปลากะพงกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

Steamed sea bass with baby soya sauce and fresh coriander
Mořský vlk na páře s omáčkou z mladé sóji a čerstvým koriandrem 520,-

Steamed sea bass with lemon juice, chilli and fresh coriander
Mořský vlk na páře s citrónovou šťávou, čili a čerstvým koriandrem 520,-

Deep fried sea bass with three flavoured sauce, fresh coriander and mint
Smažený mořský vlk s omáčkou tří chutí, čerstvým koriandrem a mátou 520,-

Deep fried sea bass with fried garlic, pepper and fresh coriander
Smažený mořský vlk s česnekem, pepřem a čerstvým koriandrem 520,-

Roasted sea bass with vegetables and cashew nuts
Smažený mořský vlk se zeleninou a kešu oříšky 520,-

Roasted "Mud crab" in curry sauce with fresh spring onion
Restovaný "Mud"krab v kari omáčce s čerstvou jarní cibulkou 590,-

Roasted "Mud crab" with black and white pepper and fresh coriander
Restovaný "Mud"krab na černém a bílém pepři s čerstvým koriandrem 590,-

烤鲈鱼蔬菜和腰果  



Roasted King Crab leg (Norway) with chilli sauce and fresh vegetables - must be 
ordered one day in advance

Restované nohy Kraba královského (Norsko) na thajský způsob s čili omáčkou 
a čerstvou zeleninou  - nutno objednat den předem

3900,-

Deep fried soft shell crab with fried garlic and pepper
 - must be ordered one day in advance

Smažený "soft shell krab" na čínský způsob s česnekem a pepřem
 - nutno objednat den předem       

2300,-

Steamed blue mussels (Denmark or Italy) with herbs and basil
Modré slávky (Dánsko nebo Itálie) na páře s bylinkami a bazalkou 390,-

Blue mussels in red curry sauce with pine apple and coconut milk 

Modré slávky na thajský způsob v červené kari omáčce s ananasem 
a kokosovým mlékem 

390,-



L15 

L14 

WUNSEN KAB KUNG LE PU  วุ้นเส้นกับกุ้งและปู 

KAI SEYB MAI  ไก่เสียบไม้

Chicken skewers with tamarind and small SOM-TAM Salad
Špízy z kuřecího masa s tamarindem a malým SOM-TAM salátkem

Roasted glass noodles with "Mud crab" (500g) and Black Tiger prawns (6 pcs)
Pečené skleněné nudle s "Mud" krabem (500g) a krevetami Black Tiger (6 ks)

290,-

590,-

Live Canadian Lobster Chef ready - must be ordered one day in advance
Živý kanadský humr připravený šéfkuchařem - nutno objednat den předem 1790,-

Fresh France oysters - must be ordered one day in advance                            
(minimum order 10 Pcs)

Čerstvé francouzské ústřice - nutno objednat jeden den předem                            
(minimální objednávka 10 ks)

89,-

炸鸡肉串配罗望子和少量泰式青木瓜沙拉

烤粉丝配泥蟹(500g) 和黑虎虾 (6pcs)



NÁPOJOVÝ
LÍSTEK

DRINK 
MENU



APERITIVY – APERITIV  

VODKA  

GIN  

RUM  

Martini Extra dry, Bianco 8 cl 60,- 
Rosso, Rosato  

Campari 4 cl 80,-

Finlandia 4 cl 60,-

Absolut 4 cl 60,- 

Russian standart 4 cl 80,-

Grey Goose 4 cl 150,-

Beefeater  4 cl 70,-

Bombay Sapphire 4 cl 85,-

Bacardi Black, Superior, Oro 4 cl 70,-

Bacardi Oakheart 4 cl 70,-

Bacardi 8 Y.O. 4 cl 100,-

Captain Morgan Spiced,  4 cl 70,-

Havana Club Añejo Blanco 4 cl 70,-

Havana Club Añejo Reserva 4 cl 80,-

Havana Club Añejo 7 Años 4 cl 90,-

Malibu 4 cl 65,-

Zacapa 15 Y.O. 4 cl 180,-

Zacapa 23 Y.O. 4 cl 220,-

Diplomatico 4 cl 220,-

NÁPOJOVÝ LÍSTEK   DRINK MENU



NÁPOJOVÝ LÍSTEK   DRINK MENU

TEQUILA  

WHISKY  

Olmeca Silver, Gold 4 cl 80,-

Irish Whisky  

Tullamore Dew 4 cl 80,-

Tullamore Dew 12 Y.O. 4 cl 100,-

Jameson 4 cl 80,-

Jameson 12 Y.O.  4 cl 100,-

Scotch Whisky  

Johnnie Walker Red Label 4 cl 80,-

Johnnie Walker Black Label 4 cl 120,-

Ballantines Finest 4 cl 80,-

Ballantines 12 Y.O. 4 cl 120,-

Chivas Regal 12 Y.O. 4 cl 120,-

Chivas Regal 18 Y.O. 4 cl 150,-

Talisker 4 cl 150,-

Oban 4 cl 150,-

Glenfiddich 15 Y.O. 4 cl 240,-

Glenfiddich 18 Y.O. 4 cl 290,- 

Bourbon (Kentucky Whiskey)  

Jim Beam 4 cl 80,-

Tennessee Whisky  

Jack Daniel´s, Jack honey 4 cl 90,-

Jack Daniel´s Single Barrel 4 cl 140,-



COGNAC 

DESTILÁTY — SPIRITS 

LIKÉRY – LIQUOR  

Remy Martin X.O. 4 cl 590,-

Remy Martin V.S.O.P. 4 cl 240,-

Godet pearadise 4 cl 280,-

Godet V.S. 4 cl 240,-

Godet V.S.O.P. 4 cl 240,-

Godet X.O. 4 cl 590,-

Metaxa ***** 4 cl 60,-

Metaxa ******* 4 cl 100,-

Metaxa 12 Y.O. 4 cl 140.- 

Grappa Ramazzotti 4 cl 70,-

Sambuca Ramazzotti 4 cl 65,-

Absinth 4 cl 80,-

Slivovice, Hruškovice 4 cl 60,-

Becherovka Originál, Lemond 4 cl 60,-

Fernet Stock, Citrus 4 cl 60,-

Cointreau 4 cl 80,-

Baileys 4 cl 70,-

Jägermeister 4 cl 80,-

Kahlúa 4 cl 65,-

Southern Comfort 4 cl 65,-
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ROZLÉVANÁ VÍNA – POURED WINES
Bílé – WHITE

Chardonnay, Itálie 2 dcl 60,-

Sauvignon blanc, Chile 2 dcl 90,-

Červené – RED

Merlot, Itálie 2 dcl 60,-

Cabernet sauvignon, Chile 2 dcl 90,-

Růžová - Rose

Merlot Rosé, Itálie 2 dcl 60,-

Malbec, Chile 2 dcl 90,-

Prosecco

Ambriato prosecco 1 dcl 70,-

Portské - Porto

Tawny, Ruby, White 4 cl 60,-

Šampaňské - Champagne

Piper Heidseck                       75 cl 1.600,-

Moët Chandon                        75 cl 2.100,-

Veuve Clicquot Ponsardin     75 cl 2.100,-

Dom Perignon                      75 cl 4.800,-

PIVO – BEER 
Točené - Draught from tab

Lobkowicz10°  30 cl 30,-

Lobkowicz10°  50 cl 50,-

Lahvové – Bottled  

Lobkowicz 12°  33 cl 45,-

Singha Thai Beer 33 cl 60,-

Merlin Tmavý / Dark    33 cl 45,- 

Nealko pivo — Non alcoholic beer

Lobkowicz 33 cl 40,- 

Radler (Lobkowicz +Sprite) 50 cl 75,-

Frisco 33 cl 50,-



NEALKO NÁPOJE – SOFT DRINKS 
Crodino 10 cl 60,-

San Bitter 10 cl 60,-

Coca-Cola, light 20 cl 45,-

Fanta, Sprite, Tonic 20 cl 45,-

Bonaqua - With gas, No gas 25 cl 45,-

Mattoni, Aquila 75 cl 79,-

Perrier (France) 75 cl 100,-

Vittel (France) 75 cl 100,-

Ledový čaj - broskev, citrón 20 cl 45,-
Ice Tea - Peach, lemon

Bio limonáda - bezinka, zázvor 25 cl 59,-                                       
Bio lemonade - Elderflower, Ginger

Juice Cappy   20 cl 45,-
pomeranč, jablko, ananas, jahoda, hruška, černý rybíz, multivitamin
Orange, Apple, Pineapple, Strawberry, Pear, Black currant, Multi-vitamin

Čerstvý Juice - Podle sezóny 30 cl 80,-
Fresh juice - Seasonal offer

Domácí limonáda - Dle nabídky 1 l 95,-
Home made lemonade - According offer

Domácí limonáda - Dle nabídky 0,4 l 55,- 
Home made lemonade - According offer

Džbánková voda  1 l 50,- 
Tap water

ENERGETICKÉ NÁPOJE - ENEGGY DRINKS 
Red Bull 25cl 80,-

Cigarety a doutníky dle nabídky.
Cigarettes and Cigars according to the offer.
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TEPLÉ NÁPOJE — HOT BEVERAGES  
Espresso Illy 7 g 45,-

Espresso Machiato 7 g 50,-

Cappuccino 7 g 50,-

Caffé Latte 7 g 55,-

Vídeňská káva  7 g 55,- 
Vienna coffee

Caffé Frappé 7 g 55,-

Ledová káva 7 g 80,- 
Ice Coffee

Illy káva bez kofeinu  7 g 45,- 
decaf 

Thajský sypaný čaj 30 cl 60,- 
Thai tea

Čaj  30 cl 60,- 
tea Ronnefeldt

Čaj z čerstvé máty   30 cl 60,- 
Fresh mint tea

Čaj z čerstvého zázvoru  30 cl 60,- 
Fresh ginger tea

Horká čokoláda  25 cl 50,- 
Hot Chocolate

Ledová čokoláda  25 cl 50,- 
Ice Chocolate

Uvedené ceny jsou včetně DPH 
All rates include VAT 





Pikantnost jídel lze upravit dle přání.

Wifi:  Op_public   password: obcanka73 – Op-public   password: obcanka73

www.obcanskaplovarna.cz
www.facebook.com/obcanskaplovarna

Uvedené ceny jsou včetně DPH — VAT included
Poloviční porce účtovány za 75% ceny – Half portions are charged 75 % off the full price
OTEVŘENO — RESTAURANT denně 11.00–23.00 
OPEN — RESTAURANT every day 11 a.m. – 11 p.m. 

Provozovatel: BIG-HAM s.r.o. — DIČ: 63674548 — Odpovědný vedoucí: Ing.Jakub Frydrych
Akceptovatelná měna: CZK — EUR
Visa – Mastercard – Maestro – JCB – Diners Club – American Express – Sodexo – Le chèque Déjeuner

Spicy can be adjusted according to your wishes. 

INFORMACE O ALERGENECH, OBSAŽENÝCH V POKRMECH 
A NÁPOJÍCH PODÁVANÝCH NAŠÍ RESTAURACÍ, 
JSOU  K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ U OBSLUHY.

INFORMATION ABOUT FOOD ALLERGENS, CONTAINED 
IN MEALS AND DRINKS SERVED IN OUR RESTAURANT, 
ARE AVAILABLE ON REQUEST AT OUR PERSONNEL.

EUROCARD
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