
JÍDELNÍ LÍSTEK



Nápoje
Aperitivní nápoje / Aperitif
Prosecco Bortolomiol 1dcl                                79,–
Hrabal sekt 1dcl                                         88,–
Aperol Spritz                                           135,–
Hugo Spritz (Prosecco, bezový sirup, soda
/ Prosecco, elderflower syrup, soda)                   135,–
Gin Bomby & tonic                                     139,–
Campari & orange                                      145,–
Martini dry 10cl                                         68,–
Martini bianco 10cl                                                       68,–
Martini rosato 10cl                                      68,–
Crodino - nealko / soft 10cl                              65,–

Točené Pivo / Local Beer                       0,5l / 0,3l
Medvěd polotmavý ležák 4,4% alc                65,– / 45,– 
Krakonoš světlý ležák 5,1% alc                   55,– / 40,–

Lahvové Pivo / Bottled Beer
Pilsner Urquell, 0,33l                                   65,–
Erdinger Weissbier 0,5l                                 75,–
Birrel nealko / non-alcoholic 0,33l                     55,–

Minerální a stolní vody / mineral and still water
Mattoni minerální voda 0,75l / mineral w              98,–
Aquilla neperlivá stolní voda 0,75l / still w              98,–
S  Pellegrino jemně perlivá voda 0,75l
/ fine sparkling water                                  109,–  
Mattoni minerální voda 0,33l / mineral w              48,–  
Jemně perlivá voda 0,25l / sparkling w                 48,–  
Neperlivá voda 0,25l / still w                           48,–  
Karafa vody 1l / jug of water                           68,–

Domácí limonáda dle aktuální nabídky
Domácí limonáda 0,4l                                  68,– 
Domácí limonáda 1l karafa                              99,– 



Džus / juice
Fresh juice 0,2l                                         88,–
Pomeranč 0,3l / orange                                 48,–
Jablko 0,3l / apple                                      48,–
Multivitamin 0,3l                                       48,–
Jahoda 0,2l / strawberry                               49,–

Ostatní nealko / other soft drinks
Coca-cola, Sprite, Fanta 0,33l                          55,–
Kinley tonic 0,25l                                       55,–
Red Bull 0,25l                                           75,–
Soda 0,3l                                               45,–

Café
Espresso / 8g / 30ml                                      55,–
Double shot espresso / 16g / 60ml                        75,–
Espresso Lungo / 8g / 80ml                               55,–
Espresso Americano / 16g / 100ml                        85,–
Espresso macchiato / 8g / 30ml                           55,–
Flat white / 16g / 60ml                                    75,–
Cappuccino / 8g / 90ml                                   65,–

Latte Macchiato / 8g / 120ml                              75,–
Irská káva, Jameson 2cl / Irish café / 8g                  99,–
Vídeňská káva se šlehačkou / Wienna café / 8g         75,–

Teplé nápoje / warm drinks
Nealkoholický horký punč / non-alcoholic punch     68,–

Svařené červené víno se skořicí, hřebíčkem
a pomerančem / hot wine                              75,–

Čaj z čerstvé máty s medem a citronem
/ fresh mint tea                                         99,–

Čaj z čerstvého zázvoru s medem a citronem
/ fresh ginger tea                                       99,–
Čaj Dillmah s citronem / Dillmah tea                   55,–
Mléčná čokoláda se šlehačkou
/ hot chocolate with whipped cream                   65,–

Čokoláda Grand Marnier
/ 2cl Grand Marnier hot chocolate                    130,–

Grog s citronem / grog with lemon                     65,–

Horká griotka / hot sweet cherry                       65,–
Bombardino se šlehačkou                              118,–



České destiláty / Czech spirits                       4cl
Becherovka 38%                                       65,–
AltFernet 40%                                          58,–
Tuzemák Liquére 37,5%                                55,–
Griotka Liquére 20%                                   55,–

Žufánek destillery                                    4cl
Slivovica 50% / prune                                 98,–
Slivovica z dubového sudu 45% / oak barrel prune 128,–
Hruškovica 45% / pear                               98,–
Hruškovica z dubového sudu 40%                  128,–
 / oak barrel pear
Meruňkovica 45% / apricot                           98,–
Reine Claude 45% / greengage                       98,–
z francouzského „královna Klaudie“, počeštěný název 
renklóda - ušlechtilý ovocný destilát z rynglí - slivoně renklódy
Borovička / gin                                        98,–
Absinthe St  Antoine 70%                            128,–
legendární a tajuplný, připravený průtahovou destilací vybraných 
bylin včetně pelyňku Artemisia absinthium a Artemisia pontica, 
dle původního francouzského receptu

Premiové destiláty / spirits                          4cl
Gin Bombay Saphire                                   75,–
Finlandia vodka                                        65,–
Grey Goose vodka                                    135,–
Absolut vodka                                          65,–
Tequila El Jimador blanco, reposado                   75,–
Rum Bacardi Oro / blanca                             68,–
Rum Havana 3y                                         68,–
Cachaca                                                75,–
Pastis Pernod                                           75,–
Metaxa *****                                           75,–
Metaxa *******                                        99,–
Jagermeister                                            75,–
Amaretto                                               75,–
Bailey’s                                                 75,–
Grand Marnier                                        128,–
Sambuca                                               75,–
Ramazzotti Amaro                                     75,–



Whisky                                              4cl
Irish whiskey
Jameson                                                75,–

Tullamore Dew                                         75,–
Scotch blended
Johnnie Walker                                         75,–

Johnnie Walker 12y                                    125,–

Chivas Regal 12y                                      125,–

Single malt whisky
Laphroaig 10y                                         165,–

Talisker 10y                                            175,–

Oban 14y                                               175,–

Lagavulin 16y                                          175,–

American whiskey
Jack Daniel’s                                            85,–
Jack Daniel’s honey                                     85,–
Jack Daniel’s Gentleman Jack                           115,–
Jack Daniel’s single barrel                             145,–

Cocktails
Mojito                                                 175,–  
Bacardi Oro, máta, třtinový cukr, limety, soda
/ Havana rum, mint, cane sugar, limes, soda  

Caipirinha                                             125,–
Cachaca, limetky, třtinový cukr / Cachaca, limes, cane sugar

Cuba libre                                             120,–
Havana rum, Coca cola, limetky / Havana rum, Coca cola, limes

Aperol Spritz                                          135,–

Hugo Spritz                                            135,–
Prosecco, bezový sirup, soda/ Prosecco, elderflower syrup, soda 

Gin Bombay & tonic                                    139,–

Campari & orange                                     145,–

Soft Cocktails
Baby face                                               99,–
Pomerančový džus, grendadina / Orange juice, grenadina





Vítáme Vás
v restauraci Bakchus!

Nacházíte se v bývalém řeznickém krámku, který 
ještě ve druhé polovině 20  století sloužil převážně 

místním horalům 
Po kompletní rekonstrukci v roce 2004 jsme restauraci 

otevřeli a dali si za cíl nabídnout kvalitní podnik 
s perfektní kuchyní, doplněnou dobrými víny, 
pozornou obsluhou a příjemnou atmosférou 
Již od otevření je naše restaurace pravidelně 
zařazována mezi TOP podniky v „Maurerově 

průvodci“ po restauracích ČR 

Děkujeme Vám, našim zákazníkům, za přízeň  
a přejeme výtečný kulinářský zážitek!

Jídelní lístek

Naši partneři 

Akvaponická farma Lánov



Předkrmy
Tatarský biftek                                    245,- 
namíchaný z hovězí svíčkové, perfektně dochucený  
podle originálního receptu s kapari, podávaný  
s topinkami a česnekem 
na přání připravíme topinky také „nasucho“

Carpacio classico                                  229,- 
tenké plátky prvotřídní marinované hovězí 
svíčkové, s rukolou, kapari, piniovými oříšky, 
balzamikovou redukcí a česnekovou bagetkou

Zapečený kozí sýr                                 168,- 
s mixem salátků a antipasti z paprik  
a žampionů, podáváme s toasty

Grilované krevety se salsou z avokáda s 
pomerančovou šťávou                              317,- 
koprovým olejem, s cuketou, pečenými 
cherry rajčátky, bylinková bagetka

Kuřecí stripsy v panko strouhance                152,- 
dip z modrého sýra, coleslaw salát, česneková bagetka

Polévky
Silný domácí hovězí vývar                          68,- 
se zeleninou, nudlemi a našimi masovými knedlíčky

Francouzská krémová cibulačka                   92,- 
s bílým vínem, tymiánem a parmezánovým toastem

Pasta
Linguine „Bolognese“                              218,- 
těstoviny s domácím boloňským ragú, sypané 
Parmezánem

Linguine Aglio Olio e Peperoncino                227,- 
s grilovanými kousky cukety, cherry rajčat, feferonky a 
česneku pečených na olivovém oleji, s Parmezánem



Saláty
Bakchus salát                                     342,- 
mix salátů s půltuctem grilovaných krevet, s pečenými 
paprikami a žampiony podávanými zastudena,  
s dresingem ze zakysané smetany s koprem,  
bylinková bagetka

Caesar s grilovanými kuřecími prsíčky            244,- 
listy římského a ledového salátu s vajíčkem, česnekem, 
grilovanými kuřecími prsíčky, dresingem z ančoviček, 
bylinkovými krutony a Parmezánem

Petit salát                                          112,- 
listové saláty s cherry rajčátky, dýňovými semínky, 
Parmezánem a pikantním hořčičným dresingem

Ryby
Filet z afrického sumečka z akvaponické farmy v 
Lánově                                            363,- 
s pečenou jarní cibulkou, přelitý šalvějovým máslem, 
podávaný s pyré z batátů

Grilované filetky z čerstvého candáta              351,- 
s na másle opečenou karotkou, cuketou a kedlubnou, 
omáčka z červené řepy s vínem,  
petrželové brambory

Domácí kuchyně
Kančí kýta pečená přes noc                        312,- 
podávaná se šípkovou omáčkou, kapustičkami a domácím 
žemlovým knedlíkem

Špindl guláš z hovězí svíčkové                    352,- 
minutkový guláš z kousků hovězí svíčkové s čerstvými 
žampiony, cibulí, červeným vínem a brusinkami,  
podávaný s domácím žemlovým knedlíkem

Guláš z hovězího krku na pivu                   279,- 
guláš na vrchlabském pivu Medvěd s anglickou  
slaninou a mrkví, podávaný se šťouchanými brambory



Grill
Grilovaná kuřecí prsíčka zapečená kozím sýrem 221,- 
smetanovou omáčkou s bylinkami a šťouchanými 
brambory se slaninou

Vepřová panenka                                  242,- 
grilovaná se zelenými fazolkami na česneku se slaninou

Vepřový tomahawk                                315,- 
grilovaný s medem a semínky koriandru s opečenou cibulí 
a miso pastou

1050g Hovězí Tomahawk steak                  1 090,- 
s opečenou jarní cibulkou a grilovanými žampiony, 
zredukovaná šťáva z výpeku (Steak doporučujeme pro dvě osoby) 

Filírovaný flank steak                              369,- 
Hovězí pupek (Flank steak) – s grilovanými paprikami 
podávanými zastudena a lehkou Chimichuri omáčkou 
(koriandr, feferonka, petržel, česnek, oregano a šťáva z 
limet)

1/4 kg Striploin steak / také New York steak     393,- 
zprudka opečený kus nízkého roštěnce, s česnekem na 
bylinkách, grilovanými paprikami, cuketou, žampiony a 
bylinkovou bagetou

200g Pfeffersteak                                  452,- 
kus prvotřídní hovězí svíčkové podávaný se smetanovou 
omáčkou s brandy a zeleným pepřem

300g Rib-eye                                       412,- 
šťavnatý steak z vysokého roštěnce s typickým pruhem 
tuku uprostřed, s kysaným Vysockým zelím s majonézou, 
grilovaný klas

Špízky na 1/4 kila                                328,- 
grilované kousky hovězí svíčkové a vepřové panenky, 
podávané se sójovou Teriyaki omáčkou a grilovanou 
cuketou

Mix-grill pro 2 osoby                              920,- 
grilovaný mix steaků - šťavnatý hovězí striploin, vepřová 
panenka, kuřecí prsíčka zabalená ve slanině, podávané v 
horkém pekáčku s grilovanou palicí česneku, zeleninou na 
drceném pepři a olivovém oleji, a bramborami pečenými ve 
slupce s česnekovou smetanou



Přílohy
Grilovaná zelenina–mix papriky, cukety a žampionů 98 Kč

Kukuřičný klas s máslem                              78 Kč

Brambory pečené se slupkou, podávané s česnekovým 
dipem                                                 58 Kč

Šťouchané brambory s opečenou slaninou a cibulí    68 Kč

Smažené bramborové hranolky                       58 Kč

Batátové hranolky                                      98 Kč 

Česneková bagetka                                    58 Kč

Bylinková bagetka                                      58 Kč

Dětská jídla
Pasta bolognese                                    128,- 
těstoviny s domácí masovou směsí

Přírodní kuřecí prsíčko                            128,- 
bramborové hranolky

Řízeček z kuřecího prsíčka                        138,- 
obaleného v panko strouhance, bramborové hranolky

Sumeček africký grilovaný na másle              192,- 
pyré z batátů

Připravit poloviční porci je možné jen u některých jídel, za 70% ceny

Věříme, že jste byli spokojeni.

Budeme rádi, pokud naši restauraci ohodnotíte na grandrestaurant.cz.

Děkujeme.

                                                 Bakchus team



www.bakchus.cz

tel.: 605 886 863


