
V reštaurácii nie je povolené konzumovať jedlá a nápoje 
zakúpené mimo priestorov reštaurácie.

Informácie o alergénoch: 
1 - Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich, 2 - Kôrovce a výrobky z nich, 3 - Vajcia 

a výrobky z nich, 4 - Ryby a výrobky z nich, 5 - Arašidy a výrobky z nich, 6 - Sójové bôby 
a výrobky z nich, 7 - Mlieko a mliečne výrobky, 8 - Orechy, 9 - Zeler a výrobky z neho, 
10 - Horčica a výrobky z nej, 11 - Sezamové semená a výrobky z nich, 12 - Oxid siričitý 

a siričitany, 13 - Vlčí bôb, 14 - Mäkkýše a výrobky z nich.

Obsluhujúci personál Vám rád zodpovie ďalšie otázky o obsahu jednotlivých alergénov.
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Impressum: Medieninhaberin und Herstellerin: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels. ©XXXLutz Marken GmbH 

KVALITAz Rakúska

Odkiaľ pochádzajú naši 
dodávatelia?
Záleží nám na tom, aby sme naše jedlá 
pripravovali len z najkvalitnejších surovín.

Najlepšie mäso z Horného Rakúska!

Stavili sme na kvalitu, ktorá chutí.

Wifi zadarmo 
v reštaurácii.

Kuchyňa zatvára polhodinu pred koncom
otváracích hodín reštaurácie.

JEDÁLNY
LÍSTOK
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02 03Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Kvalita chutí najlepšie
Spoločne tvoríme budúcnosť! 

Do XXXL reštaurácie dodávame len najkvalitnejšie potraviny od našich 
dodávateľov z Rakúska, ktorí rovnako ako my, kladú dôraz na životné 
prostredie, zlepšovanie podmienok pre chov a trvalú udržateľnosť. 
Spolu s naším partnerom Hütthaler z Horného Rakúska sme spustili 
projekt “Hütthalers Hofkultur“, s cieľom zaistiť v celom hodnotovom 

reťazci dôstojnejšie podmienky pre hospodárske zvieratá. 

Najlepšie mäso 

z Horného Rakúska! Dvojitý priestor pre pohyb

Podstieľky zo slamy s výbehom

Krátký čas spracovania

100 % pôvod v Rakúsku

ü

ü

ü

ü

ü

Stavili jsme 

na kvalitu, ktorá 
chutí.

Tradičná gulášová 
polievka 300 ml 

1,9

Fitness šalát
grilované kuracie medailóniky (210 g)  
na listovom šaláte s balsamico dresingom, 
rukola, plátky uhoriek, cherry paradajky  
a šalátové semienka (160 g)  
1, 3, 7, 8, 10, 11

Šalát s kuracími rezníkmi
rezníky z kuracích pŕs (210 g) podávané  
s zemiakovým a listovým šalátom, uhorky  
a cherry paradajky (200 g) 1, 7, 10

Miešaný šalát
 300 g 1, 7, 10 

Vývar s celestínskymi 
rezancami 250 ml
so zeleninou 1, 3, 7, 9 

2,50 
 
Hovädzí vývar 250 ml
s pečeňovými knedličkami (100 g)  
a zeleninou 1, 3, 9 

2,90 

 
Cesnaková bageta 65 g 1, 3, 7  
2,10
Kaizerka 70 g 1  
0,50
Kornspitz 80 g 1, 11   
0,60

950320

950

350

Tekvicový olej extra
1,-
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02 03Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.
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04 05Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Hofkultur bravčový rezeň
vyprážaný rezeň z bravčovej krkovice (300 g),  
so zemiakmi s petržlenovou vňaťou (200 g),  
kečup alebo tatárska omáčka 1, 3, 7 
 
 

950
 XXXLutz Cordon Bleu 
bravčový
vyprážaný bravčový rezeň plnený 
šunkou a syrom (300 g),  
s hranolkami (180 g), kečup alebo 
tatárska omáčka 1, 3, 7

950

XXXLutz rezeň 
vyprážaný rezeň z bravčového 
alebo kuracieho mäsa (300 g),  
s hranolkami (180 g), 
kečup alebo tatárska omáčka  
1, 3, 7, 9

750

KVALITAz Rakúska

KVALITAz Rakúska

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.04

XXXL
rezeň ako sa patrí
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04 05Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.
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KVALITAz Rakúska

KVALITAz Rakúska

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.04

XXXL
rezeň ako sa patrí
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Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung. Für weitere Informationen zu den Allergenen steht Ihnen unser Servicepersonal gerne zur Verfügung.06 07Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Najobľúbenejšie jedlá

MIX Gril
bravčové karé (100 g), kuracie prsia (70 g) a bravčová panenka (60 g), s opečenou slaninkou, párkom a zeleninou (180 g), podávané s 
hranolkami (180 g), bylinkové maslo alebo kečup 1, 7 1190

MIX Gril
bravčové karé (100 g), kuracie prsia (70 g)  
a bravčová panenka (60 g), s opečenou slaninkou, 
párkom a zeleninou (180 g), podávané s hranolkami 
(180 g), bylinkové maslo alebo kečup 1, 7

1190
Vyprážaná treska 
(190 g) so zemiakovým šalátom (250 
g) a tatárskou omáčkou 1, 4, 7, 10

850

Hofkultur  
Sedliacka panvica

grilované bravčové steaky  
(200 g) a frankfurtský párok  

(60 g), opečená slaninka, cibuľka, 
sadené vajce, kapustový šalát a hranolky 

(180 g), bylinkové maslo 1, 3, 7

1090

Grilovaný zubáč (200 g)
servírovaný s dusenou zeleninou (180 g), 
divokou ryžou (200 g)  
a bylinkovým maslom 1, 4, 7

1290

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.06

Najobľúbenejšie jedlá
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Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung. Für weitere Informationen zu den Allergenen steht Ihnen unser Servicepersonal gerne zur Verfügung.06 07Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Najobľúbenejšie jedlá

MIX Gril
bravčové karé (100 g), kuracie prsia (70 g) a bravčová panenka (60 g), s opečenou slaninkou, párkom a zeleninou (180 g), podávané s 
hranolkami (180 g), bylinkové maslo alebo kečup 1, 7 1190

MIX Gril
bravčové karé (100 g), kuracie prsia (70 g)  
a bravčová panenka (60 g), s opečenou slaninkou, 
párkom a zeleninou (180 g), podávané s hranolkami 
(180 g), bylinkové maslo alebo kečup 1, 7

1190
Vyprážaná treska 
(190 g) so zemiakovým šalátom (250 
g) a tatárskou omáčkou 1, 4, 7, 10

850

Hofkultur  
Sedliacka panvica

grilované bravčové steaky  
(200 g) a frankfurtský párok  

(60 g), opečená slaninka, cibuľka, 
sadené vajce, kapustový šalát a hranolky 

(180 g), bylinkové maslo 1, 3, 7

1090

Grilovaný zubáč (200 g)
servírovaný s dusenou zeleninou (180 g), 
divokou ryžou (200 g)  
a bylinkovým maslom 1, 4, 7

1290

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.06

Najobľúbenejšie jedlá
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08 09

Špecle so syrom 
(400 g)s horským syrom  
a praženou cibuľkou 1 ,3, 7

790

Penne s grilovaným 
kuracím mäsom
grilované kuracie prsia (140 g) podávané 
s penne (400 g), listovým špenátom, 
cherry paradajkami a syrovou omáčkou 
1, 3, 7

950

„Kari bowl“ s batátmi 
a zeleninou (300 g) 

podávaný s divokou ryžou (250 g)  
a šalátom (45 g)  

6, 10

890

Extra prílohy
Hranolky 180 g   2,20 
Varené zemiaky 200 g  7   2,20 
Zemiakový šalát 220 g  10   2,20 
Zelenina dusená 180 g  7   2,20 
Ryža 200 g  7   2,20 
Špecle/cestoviny 200 g  1,3,7   2,20 
Omáčky - podľa ponuky 0,125 l  1,3,7   2,20 
Kečup 20 g   0,70 
Horčica 20 g  10   0,70 
Majonéza 20 g  3,10   0,70 

Tatárska omáčka 20 g  3,10   0,70 
Bylinkové maslo 15 g  7   0,70 
Syr Grana Padano 15 g  3,7   1,00 
Tekvicový olej     1,00 
Brusnice   0,70 
Vanilková omáčka  7   1,40 
Šľahačka 0,05 l  7   0,90 
Kopček zmrzliny 75 ml  7,8   1,10 
Med 25 g   0,70

aj vegetariánske790

extra Grana Padano 15g
1,-

vege-tariánske

vegánske

08 Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.

Cestoviny & 
vegetariánske jedlá

Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.
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08 09
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vegánske

08 Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.

Cestoviny & 
vegetariánske jedlá

Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.
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Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung. Für weitere Informationen zu den Allergenen steht Ihnen unser Servicepersonal gerne zur Verfügung.10 11Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Hofkultur 
frankfurtské párky
varené párky (120 g) podávané  
s horčicou, chrenom a žemľou (70 g)  
1, 10, 12

350

Kurací gyros
marinované grilované kuracie 

prsia (150 g), podávané  
s kapustovým šalátom, tztatziki  

a hranolkami (180 g) 7

850

XXXLutz 
double burger
dva plátky grilovaného hovädzího 
mäsa (200g) v brioškovej žemli so 
syrom, opečenou slaninkou, paradajkou 
a šalátom, podávanéns bielou BBQ 
omáčkou, hranolkami (180 g)  
a kečupom  1, 3, 7

990

Hofkultur čevapčiči
grilované čevapčiči (200 g),  
podávané s ajvarom  
a hranolkami (180 g)

750

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.10

Niečo chutné 
pod zub
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Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung. Für weitere Informationen zu den Allergenen steht Ihnen unser Servicepersonal gerne zur Verfügung.10 11Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Hofkultur 
frankfurtské párky
varené párky (120 g) podávané  
s horčicou, chrenom a žemľou (70 g)  
1, 10, 12

350

Kurací gyros
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prsia (150 g), podávané  
s kapustovým šalátom, tztatziki  

a hranolkami (180 g) 7

850
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double burger
dva plátky grilovaného hovädzího 
mäsa (200g) v brioškovej žemli so 
syrom, opečenou slaninkou, paradajkou 
a šalátom, podávanéns bielou BBQ 
omáčkou, hranolkami (180 g)  
a kečupom  1, 3, 7

990

Hofkultur čevapčiči
grilované čevapčiči (200 g),  
podávané s ajvarom  
a hranolkami (180 g)

750

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.10

Niečo chutné 
pod zub
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Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung. Für weitere Informationen zu den Allergenen steht Ihnen unser Servicepersonal gerne zur Verfügung.12 13Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

XXXLutz palacinky
palacinky plnené vanilkovou zmrzlinou, 
podávané s čokoládovou omáčkou, mandľami  
a šľahačkou (550 g) 1, 3, 7, 8 

590
KIDS špagety 
Bolognese
špagety s hovädzím ragú  
(325 g) 1, 3, 7 
 
 
 

450

KIDS Hofkultur párky
(120 g) s hranolkami (180 g)  
a kečupom  
 
 

450

KIDS vyprážaný rezník
vyprážaný kurací rezník (120 g)  
s hranolkami (180 g) a kečupom  

1, 3, 7

450

malá  porcia 180 g  390

Veľká porcia (550 g)
790

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.12

extra Grana Padano1,-

Dezerty
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Allergeninformation gemäß Codex-Empfehlung. Für weitere Informationen zu den Allergenen steht Ihnen unser Servicepersonal gerne zur Verfügung.12 13Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

XXXLutz palacinky
palacinky plnené vanilkovou zmrzlinou, 
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(325 g) 1, 3, 7 
 
 
 

450

KIDS Hofkultur párky
(120 g) s hranolkami (180 g)  
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vyprážaný kurací rezník (120 g)  
s hranolkami (180 g) a kečupom  

1, 3, 7

450

malá  porcia 180 g  390

Veľká porcia (550 g)
790

Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál.12

extra Grana Padano1,-

Dezerty
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14 15Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál. Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Espresso 7  220

Espresso Doppio 7  290

Espresso Lungo 7  220

Cappuccino 7  290

Latte Macchiato 7  310

Horúca čokoláda so šľahačkou 7  290

Horúca čokoláda 7  250

Ovocný čaj   210

Bylinný čaj, mätový, harmančekový  210

Zelený čaj   210

Čierny čaj   210

 0,30 l                0,50 l

Staropramen Smíchov, čapovaný 1 240 290

Staropramen Nealko, čapovaný 1 240 290

        0,33 l  
Staropramen Premium, fľaškové 1  290

Veltínske zelené, biele víno 12 0,125 l 270

Blauer Zweigelt, červené víno 12 0,125 l 270

 0,20 l  0,30 l 0,50 l

 
Pepsi, Mirinda, 7UP  250 320

Sóda, voda  080 110

Rauch ovocné džúsy, rôzne druhy 270  
so sódou   310

        0,25 l  
Pepsi Max, fľaša  270

Schweppes Tonic, fľaša  270

Rauch Nativa Green Tea, fľaša  270

        0,33 l  
Rauch My Tea Broskyňa, fľaša  270

Mattoni Grand, minerálna voda, sýtená alebo nesýtená  180

F.H. Prager Cider nalko original, fľaša   280

Nealkoholické 
nápoje

Alkoholické 
nápoje

Čaj 
& Káva
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14 15Informácie o alergénoch sú uvedené podľa odporúčania Kódexu. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obsluhujúci personál. Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Textové informácie a tlačové chyby vyhradené. Ponuka je platná do vypredania zásob.

Espresso 7  220

Espresso Doppio 7  290

Espresso Lungo 7  220

Cappuccino 7  290

Latte Macchiato 7  310

Horúca čokoláda so šľahačkou 7  290

Horúca čokoláda 7  250

Ovocný čaj   210

Bylinný čaj, mätový, harmančekový  210

Zelený čaj   210

Čierny čaj   210

 0,30 l                0,50 l

Staropramen Smíchov, čapovaný 1 240 290

Staropramen Nealko, čapovaný 1 240 290

        0,33 l  
Staropramen Premium, fľaškové 1  290

Veltínske zelené, biele víno 12 0,125 l 270

Blauer Zweigelt, červené víno 12 0,125 l 270

 0,20 l  0,30 l 0,50 l

 
Pepsi, Mirinda, 7UP  250 320

Sóda, voda  080 110

Rauch ovocné džúsy, rôzne druhy 270  
so sódou   310

        0,25 l  
Pepsi Max, fľaša  270

Schweppes Tonic, fľaša  270

Rauch Nativa Green Tea, fľaša  270

        0,33 l  
Rauch My Tea Broskyňa, fľaša  270

Mattoni Grand, minerálna voda, sýtená alebo nesýtená  180

F.H. Prager Cider nalko original, fľaša   280

Nealkoholické 
nápoje

Alkoholické 
nápoje

Čaj 
& Káva
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V reštaurácii nie je povolené konzumovať jedlá a nápoje 
zakúpené mimo priestorov reštaurácie.

Informácie o alergénoch: 
1 - Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich, 2 - Kôrovce a výrobky z nich, 3 - Vajcia 

a výrobky z nich, 4 - Ryby a výrobky z nich, 5 - Arašidy a výrobky z nich, 6 - Sójové bôby 
a výrobky z nich, 7 - Mlieko a mliečne výrobky, 8 - Orechy, 9 - Zeler a výrobky z neho, 
10 - Horčica a výrobky z nej, 11 - Sezamové semená a výrobky z nich, 12 - Oxid siričitý 

a siričitany, 13 - Vlčí bôb, 14 - Mäkkýše a výrobky z nich.

Obsluhujúci personál Vám rád zodpovie ďalšie otázky o obsahu jednotlivých alergénov.
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KVALITAz Rakúska

Odkiaľ pochádzajú naši 
dodávatelia?
Záleží nám na tom, aby sme naše jedlá 
pripravovali len z najkvalitnejších surovín.

Najlepšie mäso z Horného Rakúska!

Stavili sme na kvalitu, ktorá chutí.

Wifi zadarmo 
v reštaurácii.

Kuchyňa zatvára polhodinu pred koncom
otváracích hodín reštaurácie.

JEDÁLNY
LÍSTOK
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