
1 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

Naše domácí kuchyně 
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2 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 1 
 

 
 

1. večeře 
1/2 do zlatova upečeného kuřete s čerstvým zelným salátem a zeleninou 

příloha: chléb 
popř.: šťouchané brambory s cibulkou nebo vařené brambory (s příplatkem 25,- Kč/os) 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 

 
550,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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3 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 2 
 

 
 

PŘÍPITEK 

1. večeře 
pečená vepřová žebra se směsí vybraného koření a medu s křenem, hořčicí a zelným salátem 

příloha: chléb 
domácí jablečný závin 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 

 
600,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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4 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 3 
 

 
 

PŘÍPITEK 

1. večeře 
pečená krkovička dopředu nakládaná dle staré receptury s křenem, hořčicí a čerstvým zelným 

salátem 
příloha: chléb 

popřípadě: šťouchané brambory, vařené brambory nebo americké brambory (s příplatkem 
25Kč/os) 

domácí jablečný závin 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 
 

600,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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5 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 4 
 

 
 

1. večeře 
smažený kuřecí nebo vepřový řízek s okurkem, příloha: šťouchané brambory na cibulce 

 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 

 
550,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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6 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 5 
 

 
 

PŘÍPITEK 

1. večeře 
1/2 kachny s houskovým a bramborovým knedlíkem, červené a bílé zelí 

domácí jablečný závin 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 

 
700,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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7 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 6 
 

 
 

PŘÍPITEK 

1. večeře 
variace pečené krkovičky s vepřovými žebry podávané s křenem, hořčicí a čerstvým zelným 

salátem 
příloha: chléb 

domácí jablečný závin 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 

 
600,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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8 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 7 
 

 
(Ilustrativní foto) 

PŘÍPITEK 

1. večeře 
1/4 pečené kachny s moravským vrabcem z vepřové kýty, bramborovým knedlíkem, červeným a 

bílým zelím 
domácí jablečný závin 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 

 
700,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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9 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 8 
 

 
 

PŘÍPITEK 

1. večeře 
pečené vepřové koleno s křenem, hořčicí 

příloha: chléb 
domácí jablečný závin 

2. večeře dle výběru 
a) teplá šunka na kosti k ořezu (od 25ti osob) 

b) nářezová obložená mísa (domácí uzené, vepřový bok, cikánská pečeně, klobáska, hermelín, 
gouda a jiné variace) 

c) zabijačková mísa (domácí libová tlačenka, jitrnice) 

 
700,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 
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10 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 9 
 

 
 

NĚCO PRO JEDLÍKY... 
...formou rautu 

PŘÍPITEK 

- pečená kuřecí stehýnka v marinádě 
- pečená krkovička 

- pečená vepřová žebra na medu 
- kombinace smažených vepřových a kuřecích řízků 

- vařené brambory s petrželkou 
- zelný salát s koprem 

- čerstvá zelenina 
sýrová – uzeninová mísa 

- jablečný závin 
- 4 druhy pečiva 

 
2. večeře 

teplá šunka na kosti k ořezu 
 

990,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená 

sklepmistrem) 

 
 

mailto:foltankova@prvnivinarska.cz?subject=Odpověď%20na%20nabídku
http://www.ubytovani-hovorany.cz/_beta/kuchyne.html


11 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 10 
 

 
 

RAUT na přání zákazníka 

PŘÍPITEK 

- 1/4 kachen, zelí, knedlíky bramborové a houskové 
- smažené žampiony 

- pečené kuřecí špalíky 
- pečená žebra na medu 
- grilovaný filet lososa 

- domácí sekaná 
- hovězí guláš 

- kuřecí a vepřové řízečky 
- vepřové steaky 

- bramborový salát 
- vařené brambory s petrželkou 

- zeleninový salát 
- sýrové - uzeninové mísy 

- libová tlačenka 
- jablečný závin nebo domácí koláčky (dle výběru zákazníka) 

- ovocná mísa 
- 4 druhy pečiva 

 
2. večeře 

horká šunka na kosti k ořezu, křen, hořčice, okurky, chleba 
 

1200,- Kč (v ceně: sudové víno, voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená  

sklepmistrem) 
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12 
Ceny uvedeny bez DPH 21%. 
Kontakt: Ing. Jiří Kukla, majitel: 602 175 646, Erika Foltánková, provozní: 777 208 798,  
Sídlo firmy: První vinařská spol. s r.o., Dukelské náměstí 46/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 29198879, DIČ: CZ29198879 

MENU 11 
 

 
 

TOP RAUT na přání zákazníka 

PŘÍPITEK 

- výběr jídel z předchozích MENU #1 ÷ 10 se slevou -100,- Kč (Př.: MENU 10: 1200-100=1100,- Kč) 
 

(v ceně: voda, káva, čaj + 6-ti hodinový program vč. degustace 9ti vzorků vín vedená  
sklepmistrem) 

 

+ lahvové víno na stůl dle ceníku (není v ceně rautu) 
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