Odtud – naši dodavatelé
Je pro nás důležité, nabídnout vám tu
nejlepší chuť z regionálních surovin.

KVALITA

z Rakouska

JÍDELNÍ
LÍSTEK

Klademe
důraz
na kva litu
,
kterou
můžete oc
hutnat.

Nejlepší m
aso
z Horního
Rakouska
!

Informace o 14 potravinových alergenech:
A - Obiloviny obsahující lepek, B - Korýši, C- Vejce, D - Ryby,
E - Jádra podzemnice olejné, F - Sojové boby, G - Mléko nebo laktóza,
H - Skořápkové plody, L - Celer, M - Hořčice, N - Sezam,
O - Oxid siřičitý a siřičitany, P - Lupina, R - Měkkýši

V prostorách naší restaurace není dovolena konzumace vlastních přinesených nápojů a pokrmů. Děkujeme za pochopení.
Impressum: Vlastník médií a vydavatel: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels. ©XXXLutz Marken GmbH
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Obsluhující personál vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů v našich pokrmech.

Teplá kuchyně po celý den vždy do půl
hodiny před uzavřením restaurace
Free WIFI ve všech
XXXLutz restauracích

24.01.22 09:32

69,-

Tradiční gulášová
polévka

A,L

Hovězí vývar
s celestýny

a zeleninou A, C, G, L 35,-
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Hovězí vývar s játrovým
knedlíčkem
a zeleninou A, C, L 49,Česneková bageta
čerstvě dopečená A, C, G 49,Pečivo (kaiserka, kornspitz)
čerstvě dopečeno A, N 15,-

149,-

Selský salát

restované brambory, plátky
slaniny a sázené vejce na
listovém salátu
A, C, G, M

Nejlépe chutná kvalitně!
Společně tvoříme budoucnost!
Proto stále více v XXXL restauracích spoléháme na regionální
dodavatele z Rakouska, kteří se stejně jako my zabývají
problematikou životního prostředí, ochranou zvířat a udržitelností.
S naším partnerem Hütthaler z Horního Rakouska jsme udělali
velký krok správným směrem. S projektem hütthalers Hofkultur byl
spuštěn program, který zaručí dobré životní podmínky zvířat v celém
hodnotovém řetězci.
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69,-

Míchaný salát
A, G, M

ü
dvakrát větší prostor ve stáji

ü

slaměné ustájení s výběhem

ü

krátké dopravní cesty

ü
100 % rakouský původ
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179,-

179,-

Grilované kuřecí
medailonky

Smažené kuřecí
řízečky

na čerstvém listovém salátu
A, C, G, M

na míchaném listovém salátu
A, G, M

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.
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Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.
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XXXL
řízek

KVALITA

z Rakouska

159,-

XXXLutz řízek

vepřový nebo kuřecí, hranolky
a porce kečupu nebo tatarské
omáčky
A, C, G, L

169,-

XXXLutz
„Selský“ řízek

KVALITA

z Rakouska

vepřový řízek podávaný
s restovanou slaninou, cibulkou
a sázeným vejcem, hranolky
a porce kečupu nebo tatarské
omáčky
A, C, G

KVALITA

z Rakouska

189,-

XXXLutz Cordon Bleu
vepřový řízek plněný šunkou
a ementálem, hranolky, porce
kečupu nebo tatarské omáčky
A, C, G

199,-

Hofkultur řízek
řízek z Hofkultur vepřové
krkovice podávaný
s petrželkovými bramborami,
kečup nebo tatarská omáčka
A, C, G
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Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál Vám
vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.
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199,-

XXXLutz highlights

XXXLutz Double
Hofkultur-Burger
dva grilované vepřové burgery
v brioškové housce se sýrem, restovanou
slaninou, rajče a list salátu, bílá BBQ
omáčka, hranolky a kečup
A, C, G

149,-

Grilovaný vepřový steak

dva grilované vepřové steaky
s dušenou zeleninou a bylinkovým
máslem, hranolky, kečup nebo
tatarská omáčka
A, C, G

KVALITA

z Rakouska

229,-

219,-

Vepřová panenka
v pánvi

MIX gril

steak z vepřového karé, medailonek z kuřecích prsou a vepřové
panenky, restované plátky slaniny, páreček, dušená zelenina,
hranolky a bylinkové máslo, kečup nebo tatarská omáčka
A, G
06
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Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál Vám
vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

KVALITA

z Rakouska

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.

grilované medailonky z vepřové
panenky na krémové houbové
omáčce, plátky slaniny a vaječné
špecle
A, C, G
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Pasta & more

179,-

vegetariánsk
é

Špenátový
burger se sýrem
americké brambory a zakysaná
smetana
A, C, G, M, N

179,-

vegan

Curry-bowl

zeleninové kari s batáty, mix bílé
a divoké rýže, salát
F, M

vegetariánsk
é

179,-

Penne s kuřecím
masem
grilované kuřecí medailonky
na penne s listovým špenátem,
cherry rajčaty a sýrovou
omáčkou
A, C, G
08
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Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál Vám
vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

169,-

159,-

Špecle se sýrem

Špagety alla Carbonara

vaječné špecle s horským sýrem
a restovanou cibulí
A, C, G

špagety se slaninou na smetanové
omáčce
A, C, G

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.
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Ryby

199,-

Linguine
frutti de mare

linguine s garnely, mušlemi
a kalamáry
A,B,C,G,R

159,-

Smažená
treska tmavá

s bramborovým salátem,
tatarská omáčka
A, C, D, M

Extra přílohy pro porci		
Hranolky
39,Brambory G
35,Bramborový salát
39,Těstoviny
39,Zelenina G
39,Mix rýže
39,Špecle A, C, G
39,Omáčky - teplé A, C, G
25,Kečup
15,-

229,-

Grilované filé z candáta
podávané s dušenou zeleninou, mixem
bílé a divoké rýže, bylinkové máslo
A, D, G
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Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál Vám
vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

Hořčice M
Tatarská omáčka C, M
Bylinkové máslo G
Grana Padano Chips C, G
Brusinky

15,15,19,25,19,-

Šlehačka G
Kopec zmrzliny G, H
Med

15,19,15,-

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.
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KIDS Hofkultur Burger
grilovaný, hranolky a kečup
A, G

Dětské pokrmy

85,KIDS Hofkultur
grilované párečky
s hranolky a kečupem

KIDS Nutella palačinka

KIDS Řízek

se šlehačkou
A, C, G, H

kuřecí řízek, hranolky a kečup
A, C, G

Da2-DLAT45-1-aCZ-12-13.indd Alle Seiten

KIDS Špagety Bolognese
s tomatovou omáčkou s hovězím
masem
A, C
Velká porce 139,-

65,-

85,-

12

85,-

Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál Vám
vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.
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179,-

Snack

Kuřecí Gyros

marinované kuřecí
nudličky, zelný salát,
tzatziki a hranolky
G

59,-

Hofkultur
Frankfurtské párky
s hořčicí, křenem a houskou
A, M,O

59,-

Hofkultur Toast
šunka-sýr
kečup
A, G

149,-

Hofkultur Čevabčiči
podávané s hranolky a Aivar omáčkou
G

14
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Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál Vám
vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.

15

18.01.22 11:23

69,-

Dezerty

Brownie

s vanilkovou zmrzlinou
a šlehačkou
A, C, F, G, H

89,-

Horké maliny
vanilková zmrzlina s horkými
malinami, šlehačka
A, G, H

89,-

119,-

Coupe Danmark

XXXLutz palačinky
2 palačinky plněné vanilkovou
zmrzlinou, višňové ragú,
čokoládová omáčka, plátky
mandlí a šlehačka
A, C, F, G, H

16
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vanilková zmrzlina, šlehačka
a spousta čokoládové omáčky
A, F, G, H

malá
porce
65,Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál Vám
vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.
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Nealkoholické
nápoje

Čaj
& káva
0,20 l

0,30 l

0,50 l

Espresso G
Pepsi, Mirinda, 7UP		
45,59,Espresso doppio G
Soda, kohoutková voda		
15,25,Espresso lungo G
Cappuccino G
Rauch ovocné šťávy, dle nabídky, láhev
45,-		
se sodou nebo vodou			
59,Latte macchiato G
Horká čokoláda se šlehačkou G
0,25 l
Horká čokoláda G
Pepsi Max, láhev		
45,Ovocný čaj
0,25 l
Schweppes Tonic, láhev		
45,Bylinkový čaj, máta nebo heřmánek
0,25 l
Zelený čaj
Rauch Nativa Green Tea, láhev		
45,Černý čaj
0,33 l
Rauch My Tea ledový čaj broskev, láhev		
45,Mattoni Grand, jemně perlivá nebo neperlivá, láhev		

45,59,45,59,59,55,49,39,39,39,39,-

0,33 l

35,-

Alkoholické
nápoje
Staropramen Smíchov, čepovaný
Staropramen Nealko, čepované A

A

Carling Cider Apple, láhev O

0,30 l

0,50 l

32,32,-

45,45,-

49,0,33 l

Stella Artois, světlý ležák, láhev A

49,0,33 l

Stella Artois, nealkoholické pivo, láhev A

Grüner Veltliner O
Blauer Zweigelt O
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Informace o alergenech dle směrnice 1169/11 EU. Obsluhující personál vám rád zodpoví další dotazy k obsahu alergenů.

Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Ilustrační fotografie. Nabídky jsou platné do vyprodání zásob.

45,-

0,125 l
0,125 l

39,39,-
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