ZÁMECKÁ KAVÁRNA
nabídka

Káva
Nabízíme Vám jedinečnou chuť a aroma prémiové kávové směsi CAFÉ
RESERVA. Kávovníky rostou přirozeně ve stínu deštných pralesů na
malých plantážích v rovníkové Africe, Indii nebo Střední a Jižní Americe
bez použití umělých hnojiv. Zrnka kávy se následně praží v Itálii pod
dohledem

pana

Gian

Luigi

Nory

-

viceprezidenta

italské

kávové

společnosti a znávaného znalce kávy.
Ristretto
Espresso
Lungo

35 Kč

(20 ml kávy)

35 Kč

(30 ml kávy)

35 Kč

(60 ml kávy)

Americano

(30 ml kávy + horká voda)

Espresso macchiato
Espresso doppio
Cappuccino
Flat white

(30 ml kávy + kapka mléčné pěny)

(double shot, 60 ml kávy)

(30 ml kávy + mléčná pěna)
(double shot, 60 ml kávy + mléčná pěna)

Latte macchiato

(30 ml kávy + teplé mléko + mléčná pěna)

Latte macchiato ochucené


(navíc sirup Monin)

35 Kč
35 Kč
55 Kč
42 Kč
55 Kč
45 Kč
49 Kč

dýně, skořice, banán, oříšek, karamel, čokoláda

Turecká káva

(8 g namleté kávy + horká voda)

35 Kč

Vídeňská káva
Alžírská káva
Baileys káva
Ledová káva

(60 ml kávy + šlehačka)

(60 ml kávy + šlehačka + vaječný koňak)
(60 ml kávy + šlehačka + Baileys)
(60 ml kávy + mléko + led)

45 Kč
49 Kč
55 Kč
40 Kč



se šlehačkou

45 Kč



Se zmrzlinou

50 Kč



se šlehačkou + zmrzlinou

55 Kč

Kávu Vám rádi připravíme v bezkofeinové variantě a také kávu
vyrobenou z čaje rooibos (redespresso, redcappuccino, redlatte atd.).
Káva z čaje rooibos obsahuje pětkrát více antioxidantů než zelený čaj.
Je bez kofeinu a theinu, takže jde o výbornou náhradu pro maminky a
děti. Doporučujeme ji sladit medem, protože med krásně zvýrazní chuť.

Teplé nápoje
Domácí horká čokoláda se šlehačkou (hořká, bílá) 0,2l

45 Kč

bez šlehačky

40 Kč

Domácí kakao se šlehačkou 0,2l

45 Kč

bez šlehačky

40 Kč





Čaj z čerstvé máty či zázvoru

(s kapkou domácího bylinkového sirupu)

39 Kč

Čaj

(lze vybrat z nabídky klasických porcovaných čajů)

Svařené víno červené, bílé 0,2l

(s hřebíčkem, skořicí, badyánem)

Svařené víno Speciál červené, bílé 0,2l

25 Kč
45 Kč
55 Kč

(s hřebíčkem, skořicí, badyánem, sušeným ovocem, oříšky a medem)

Dětský svařák 0,2l

(jablečný džus, skořice, sušené ovoce, oříšky)

39 Kč

Horká medovina 0,2l

45 Kč

Grog 0,2l

39 Kč

Nealkoholické nápoje
Domácí limonáda

(dle aktuální nabídky)

0,5l

45 Kč

Nealko mojito 0,5l

45 Kč

Džbán vody s citronem a mátoU 1l

15 Kč

Rozlévaný džus 0,2l

20 Kč

(jablko, pomeranč, jahoda, meruňka, multivitamin)

Lažanský mošt 0,2l

35 Kč

(jablko s mrkví, jablko s mátou, jablko se zázvorem, jablko s řepou, jablečný, hruškový)

Mattoni 0,5l PET

(perlivá, jemně perlivá, neperlivá)

Coca Cola 0,5l PET
Kofola, fanta, Tonic

25 Kč
35 Kč

(neochucený, zázvorový)

0,5l PET

25 Kč

Vinea 0,25l PLECH

25 Kč

Birell 0,5l SKLO

28 Kč

Pivo, cider
Plzeň Urquell 0,5l SKLO
Apple CIder 0,4l SKLO

35 Kč
(Kingswood, Kingswood Dry, Kingswood Rose)

39 Kč

Víno
Rozlévané víno 0,1l

(bílé, červené, růžové)

20 Kč

Lahvové víno dle aktuální nabídky 0,75l
Aktuální nabídku vín Vám ráda sdělí obsluha.

Míchané nápoje
Aperol Spritz 0,3l

75 Kč

(Aperol, Prosecco, sodovka, pomeranč, led)

Bezový Spritz alko či nealko 0,2l

45 Kč

(víno x dealkoholizované víno, bezový sirup, sodovka, citron, led)

Bílý, růžový střik alko či nealko 0,2l

45 Kč

(víno x dealkoholizované víno, sodovka, citron, led)

Mimosa alko či nealko 0,2l
(sekt x dealkoholizovaný sekt, pomerančový džus, pomeranč)

55 Kč

Všechny nápoje servírujeme na vyžádání do kelímku s sebou za příplatek
3 Kč.

Dezerty a slané občerstvení
Nabídku dezertů si můžete prohlédnout v chladící vitríně uvnitř kavárny.
Sortiment

obměňujeme

podle

aktuální

nabídky

našich

dvorních

dodavatelů - Pekařství Řečice a rodinného penzionu Najdek. Řečice pro
Vás připravuje také plněné sendviče a bagety, francouzský majitel
penzionu Najdek potom skvělé slané quiche. Doporučujeme například ten
se špenátem a kozím sýrem. V našem sortimentu můžete najít také
f
certiikované
bezlepkové dezerty JESSY.
Seznam alergenů Vám na požádání ráda poskytne naše obsluha.

Wi-Fi:
ID: zdar kavarna
Heslo: santini1677

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

- Zažijte cestu, zažijte příběh!

Proč je Zámek Žďár tak jedinečný? Během více než 800 let své existence bylo toto místo vždy
postaveno na dvou pilířích: živé přírodě a živé kultuře. Proto mají jeho stávající vlastníci, rodina
Kinských, dvě motta, která je inspirují při udržování, obnově, správě a zpřístupňování přírodního
a kulturního dědictví Zámku Žďár veřejnosti:
„Naše minulost, zdroj naší budoucnosti”
„Společnost, která tvoří, může vzkvétat a žít dál”

Užijte si zdejšího genia loci! Přejeme vám příjemný pobyt.
Constantin Kinský

TOP zážitky na zámku Žďár nad Sázavou


Muzeum nové generace – Jedinečná zážitková expozice, která se díky ocenění
ŽIVA 2016 zařadila mezi nejkreativnější muzea ve střední Evropě. užijete si příběh
cisterciáckého kláštera od jeho založení ve 13. století, přes jeho nádhernou
rekonstrukci

v

barokní

areál

neobyčejně

talentovaným

architektem

J. B. santinim až do jeho dnešního života.


Po stopách Santiniho – komentovaná prohlídka s průvodcem v areálu zámku,
který je zapsán jako kulturní památka české republiky. Navštívíte nejzajímavější
místa areálu, která jsou spojena s výjimečným architektem J. B. Santinim
(Prelatura, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, Konvent, Studniční
kaple a rajský dvůr, středověké sádky a další).



Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze - Kolekce děl této stálé
výstavy v budově konventu je postavena na autorech, kteří souvisejí
s dobou a dílem J. B. Santiniho, jenž svojí barokní přestavbou silně ovlivnil
prostředí bývalého žďárského kláštera. Nechybí zde díla od Karla Škréty, Petra
Brandla, Matyáše Bernarda Brauna nebo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa.



Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – Výjimečná stavba
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy
vznikla díky plodné spolupráci opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy
a geniálního architekta J. B. Santiniho. Kostel byl v roce 1994 zapsán na Seznam
světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Vstupenky do Muzea nové generace, výstavu umění baroka a prohlídkovou trasu
po stopách santiniho zakoupíte na recepci muzea nové generace.

NENECHEJTE SI UJÍT


Galerie kinských - volně přístupná galerie mapující historii rodu kinských
f
v obrazech a fotograiích



Naučné stezky okolo zámeckých rybníků - procházka přírodou a poznávání
dalšího Santiniho díla s krásnými výhledy, stezky začínají přímo u zámeckého
areálu



tematické akce, výstavy a festivaly - sledujte náš program na našem
facebooku Zámek Žďár a na www.zamekzdar.cz



Speciální

vzdělávací

programy

pro

rodiny

s

dětmi

(např.

poznávání) a Edukační programy pro školy - programy pro ZŠ i SŠ

Prázdninové

SLUŽBY


Ubytování v zámecké barokní věži a zámeckém domečku



Kavárna s domácími deserty a výbornou kávou, nabídka sezónních pochoutek



Obchod s dárkovými předměty a regionálními produkty



Pronájem prostor pro různé akce (svatby, koncerty, rodinné oslavy, výstavy,
školení, teambuilding apod.)




Barok pas – slevová karta, která vás komfortně provede celým areálem
f
Certiikát
Cyklisté vítáni – cykloslužby pro zpříjemnění vašeho výletu (zapůjčení
nářadí pro opravu kol, lékárničky apod.)



Zapůjčení lehátek a rodinných her pro zpříjemnění vašeho dne

otevírací doba
najdete na www.zamekzdar.cz/naplanujte-si-navstevu/oteviraci-doba/

sledujte nás
Zachovejte

nám

svou

přízeň

a

sledujte

nás

na

našem

facebooku

(facebook.com/zamekzdar), Instagramu (@zamekzdar) nebo v aktualitách na našich
webových

stránkách

(www.zamekzdar.cz).

Recenzi

můžete

zanechat

na

facebooku, tripadvisoru, booking.com nebo kudyznudy.cz.
Přejeme Vám plno zážitků a krásných vzpomínek na dovolenou v srdci Žďárských
vrchů.

