
strom pivních stylů

mikulda
„Šnyt, jak známo, patří mezi míry duté; není to půllitr ani malé pivo, 
nýbrž míra toliko přibližná. Malé pivo si dávají nepijáci; piják piva, 

když se nechce napít, nýbrž toliko se zavlažit, nedá si třetinku, 
za niž by se jaksi před celým světem styděl, nýbrž šnyt.“

 Karel Čapek

restaurace Šnyt mikulda
28. Října 3, 779 00 Olomouc, www.snytmikulda.com

Otevírací doba: 
 Po–Čt  10.30–24.00 hod.  So 11.00–01.00 hod.
 Pá 10.30–01.00 hod. Ne 11.00–22.00 hod.

• Objednávky jídel přijímáme:  
 Pondělí-Čtvrtek  do 22.30 hodin
 Pátek-Sobota  .  do 23.30 hodin
 Neděle  ............. do 21.00 hodin
• Příprava pečeného kolena 30 minut. 
• Váhy masa jsou uváděny v syrovém stavu. 
• Poloviční porce se účtují 70 % z ceny pokrmu. 
• Alergeny jsou k nahlédnutí u obsluhy.



víno Wine

Rozlévané víno dle nabídky 
Červené / Red ..........................................................................................  0,2 l |    40,-
Bílé/ White ..............................................................................................  0,2 l |    40,-
Džbánek ...................................................................................................  0,5 l |    95,-
Džbánek ..................................................................................................... 1 l |    190,-
ostatní dle vinného lístku

likéry Liquers

Fernet  Stock, Citrus  ..........................................................................  0,04 l |    45,-
Becherovka   ......................................................................................  0,04 l |    45,-
Jagermeister   ....................................................................................  0,04 l |    65,-
Vaječný likér   ................................................................................... 0,04 l |    30,-
Griotte  ................................................................................................ 0,04 l |    30,-
Malibu  ................................................................................................ 0,04 l |    50,-
Baileys  ................................................................................................ 0,04 l |    50,-

Whisky & cognac
Gold Cock   ........................................................................................ 0,04 l |    50,-
Jack Daniels, Jack Daniels Fire, Jack Daniels Honey   ...................  0,04 l |    75,-
Jameson   ............................................................................................ 0,04 l |    60,-
Tullamore Dew  ............................................................................... 0,04 l |    60,-
Chivas Regal 12y  ............................................................................. 0,04 l |  100,-
Metaxa 5 *  ..........................................................................................  0,04 l |    65,-
Martell VS  ......................................................................................... 0,04 l |    90,-
Martell VSOP  ...................................................................................  0,04 l |  120,-
Martell XO  ........................................................................................  0,04 l |  450,-

vodka
Božkov vodka  .................................................................................. 0,04 l |    40,-
Vodka Absolut   ............................................................................... 0,04 l |    60,-
Vodka Finlandia   ........................................................................... 0,04 l |    60,-

rum  

Tuzemák  ............................................................................................ 0,04 l |    40,-
Havana 3y   ........................................................................................  0,04 l |    55,-
Bacardi   .............................................................................................. 0,04 l |    60,-
Captain Morgan Spiced  ..............................................................  0,04 l |    55,-
Rum Diplomatico Res. Excelent ...............................................  0,04 l |    99,-
rum pyrat Xo ..................................................................................  0,04 l |  110,-
rum Zacapa centenario 23y ........................................................  0,04 l |  110,-
rum legendario elixir de cuba .................................................  0,04 l |    75,-
rum kraken Black spiced ............................................................ 0,04 l |    80,-
rum republica Božkov ................................................................... 0,04 l |  50,-

ostatní destiláty Other spirits 

Peprmintový likér  ............................................................................0,04 l |  40,-
slivovice ................................................................................................  0,04 l |  65,-
slivovice Zlatá.....................................................................................  0,04 l |  75,-
hruškovice spiš .................................................................................  0,04 l |  65,-
gin mg ..................................................................................................  0,04 l |  65,- 
tequilla olmeca gold, silver ......................................................... 0,04 l |  80,-
medovina .............................................................................................. 0,04 l |  50,-

co k doBrému pivu ve Šnytu?
Kachní jatýrka v sádle, chléb (A-1)  ...................................................  100 g | 69,-
Duck Liver in Grease, Fresh Bread 
Schmalz mit Entenleber, Brot 

Domácí škvarková pomazánka, rozpečený chléb, okurek, cibule  (A-1, 7)  ....  80 g | 49,-
Homemade Greaves Spread with Toasted Bread, Onion and Gherkin 
Hausgemachter Griebenschmalz, Brot, saure Gurke, Zwiebel

Utopenec s cibulí, chléb (A-1, 3)  ..........................................................  100 g | 69,-
Pickled sausage with onion „Utopenec“, Fresh Bread 
Sauer eingelegte Wurst „Utopenec“ mit Zwiebeln und Brot

Trhaná krkovice v sádle, rozpečený chléb (A-1)  ..........................  100 g | 69,-
Chopped Pork Neck in Grease, Toasted Bread
Gezupfter Schweinskamm im Schmalz, Röstbrot

Topinka s pikantní masovou směsí  (A-1)  ...................................... 100 g | 88,-
Fried Bread with Spicy Meat Mix
Röstbrot mit pikanter Hähnchenmischung

Čerstvě smažené bramborové chipsy (solené nebo kořeněné)   ....... 150 g | 60,-
Fried Potato Chips (salted or spicy)
Frisch gebratene Kartoffelchips (gesalzen oder gewürzt)

XXL Čerstvě smažené bramborové chipsy s pikantní remuládou  (A-3)  350 g | 179,-
XXL Fried Potato Chips, Remulade according to M.D. Rettigová
XXL Frisch gebratene Kartoffelchips mit an Soße nach M.D.Rettigová

Pražené mandle   (A-8)  .......................................................................... 100 g | 60,-
Roasted Almonds
Geröstete Mandeln

Nakládané tvarůžky v pivečku, chléb  (A-1, 3, 7, 12)  .......................... 4 ks | 78,-
Czech Cheese „ Tvarůžky“ Pickled in Beer, Fresh Bread - 4 pcs.
Eingelegter Quargel im Bier, Brot - 4 St.

Nakládaný hermelín po domácku, chléb  (A-1, 3, 7)  ........................ 1 ks | 78,-
Homemade pickled „ Hermelín“ Cheese, Fresh Bread  - 1 pcs.
Nach Art des Hauses eingelegter „Hermelín“ (Camembert), Brot - 1 St.

Uzené pečené koleno na pivu, okurek, chléb, hořčice, křen  (A-1, 7, 10, 12)   1000 g sk. | 289,-
Smoked Roasted Pork Knuckle with Beer, Gherkin, Mustard, Horseradish, Fresh Bread
Geräucherte Schweinehaxe auf Schwarzbier vorgebraten, Sauergurke, Brot, Senf,  
Meerrettich 

Tatarský biftek z hovězího Silver Side, 4 ks topinek  (A-1, 3, 7, 10)   200 g | 280,-
Steak Tartare from Fresh Beef Silver Side, 4 pcs. toasts
Rindertatar vom Filet mit Röstbrot, Knoblauch

Uzená vepřová žebra na grilu (A-1, 10)  ..............................................  350 g | 179,-
čerstvý křen, okurek, kozí rohy,  hočice, chléb 
Smoked Pork Ribs on the Grill, Fresh Horseradish, Gherkin, Pickled Pepper, Mustard,Bread
Geräucherte Schweinerippen auf dem Grill dazu Sauergurke, frisch geriebener Meerrettich, 
gefüllte Paprikahörnchen, Senf, Brot

Buřty pečené na černém pivu, rozpečený chléb  (A-1, 12) ................... 300 g | 99,-
Sausages Baked  in Black Beer with Toasted Bread,
Tschechische Bratwurst auf Schwarzbier gebraten, aufgebackenes Brot 

aperitiv Aperitif

Cinzano bianco, dry ................................................................................. 0,1 l | 55,-
Campari  ..................................................................................................  0,1 l | 80,-
Crodino Nealkoholický aperitiv ............................................................  0,1 l | 40,-
Non alcoholic aperitiv

polévky Soup, Suppen

Silný hovězí vývar s masem, zeleninou a nudlemi  (A-1, 3, 9)  ................ 0,3 l | 40,-
Beef  Broth with Meat, Vegetables and  Noodles 
Kräftige Rinderbrühe mit Fleischstückchen, Gemüse und Nudeln

Olomoucká česnečka (A-1, 3, 7, 9)  .............................................................  0,3 l | 45,-
uzený sýr, anglická slanina, tvarůžek, vejce, opečený chléb  
Olomouc Garlic Soup (Smoked Cheese, Bacon, Czech Cheese „Tvarůžky“, Boiled Egg, Fried Bread) 
Olmützer Knoblauchsuppe (geräucherter Käse, Speck, Quargel, Ei, kross gebratenes Brot)

Denní polévka dle aktuální nabídky   ............................................  0,3 l | 39,-
Soup of the day / Suppe nach Tagesangebot

ryBa Fish, Fisch

Steak z candáta s omáčkou Beurre blanc „vinná omáčka“, bramborová kaše  (A-4, 7)  ..  150 g | 229,-
Pike Steak with Beurre Blanc Sauce „ wine sauce“, Mashed Potato
Steak vom Zander mit Beurre blanc Sauce „Weinsoße“, Kartoffelbrei  

lobkowicz premium Šnyt | 26,-
ležák  12° / lager Beer 0,5 l | 42,-
Tradiční český ležák, kvalita bez kompromisu
Lobkowicz Premium Ležák je tradiční české pivo, jehož plnost a hořkost se snoubí 
v harmonickém celku. K jeho výrobě se používají výhradně kvalitní suroviny tuzemského 
původu, včetně vlastního kmene pivovarských kvasnic. Neobsahuje žádné chmelové 
extrakty či jiné náhražky, je to opravdová dvanáctka vařená na stupňovitost 12,2 %.

lobkowicz premium 0,4 l | 34,-
ale 11°
Pivo s chutí a vůní citrusů, za studena chmelené 
Lobkowicz Premium ALE má zářivě jantarovou barvu, bohaté chmelové aroma s citrusovými 
a kořeněnými tóny, výraznou hořkost s akcentem přírodního chmele a citrusů, především grepu. 
Jantarová barva piva je ovlivněna použitím speciálních sladů, výraznou chmelovou vůni i chuť 
pak dodává odrůda amerického chmele Cascade a použití metody chmelení za studena 
na samém konci výrobního procesu. 

hladinka
Je vrcholem umu pana výčepního při čepování piva na jeden zátah. 
Pan výčepní nejprve mírným pootočením kohoutu nařízne 
do sklenice dostatečné množství pěny, otevře pivní kohout naplno 
a pod pěnu dočepuje pivo tak aby pěna dosahovala k hornímu  
okraji sklenice. Hladinka se vyznačuje rovným hladkým povr-
chem na mokré kompaktní pěně, jejíž spodní okraj v okamžiku 
dočepování nedosahuje na cejch pro míru piva. Pivo má přirozený 
střední říz.

Šnyt
Je malé pivo ve velké sklenici. Pan výčepní nejprve mírným 
pootočením kohoutu nařízne do sklenice dostatečné množství 
pěny, pak otevře pivní kohout naplno a pod pěnu dočepuje pivo 
tak aby bylo ve sklenici cca 1/3 piva, 1/3 pěny a 1/3 sklenice 
zůstala prázdná. Pivo se vyznačuje tekutou krémovou pěnou, 
středním řízem a čerstvostí. Hustá pěna se postupně přeměňuje 
v pivo a dochází na míru cca 0,25 – 0,3 l.

nadvakrát
Je nejběžnější způsob čepování, kdy v první 
fázi pan výčepní naplní sklenici zhruba 
do dvou třetin pivem s vysokou vrstvou pěny 
a ve fázi druhé, až pivní pěna mírně poklesne,  
dočepuje sklenici na správnou míru. Pivo 
načepované nadvakrát se vyznačuje suchou 
hutnou pěnou, která je nad okrajem sklenice.
Pivo má nižší až střední říz.

mlíko
Je sklenice plná mokré pivní pěny. Mírným poote-
vřením kohoutu pan výčepní nařízne pěnu a napl-
ní jí sklenici až po okraj. Pěna je velmi kompaktní 
a tekutá. Takto načepovaná sklenice připomíná 
na první pohled mléko. Pivní mlíko se pije ihned 
po načepování ještě před přeměnou pěny v pivo. 
Vyznačuje se sladkou chutí a nízkým řízem. 
Možná i proto je mlíko oblíbeno mezi ženami. 
Pokud necháme veškerou pěnu přeměnit v pivo, 
bude ve sklenici o objemu 0,5 l cca 0,3 l piva.

lobkowicz premium Šnyt | 24,-
nealkoholický / alcohol-free Beer 0,5 l | 36,-
Osvěžující pivo bez alkoholu
Lobkowicz Premium Nealkoholický se ve své chuti velmi blíží klasickému pivu. Díky spe-
ciálnímu chmelení za studena odrůdou chmele Cascade osvěží svými lehkými chmelovými 
podtóny. Nízký obsah alkoholu je dosažen díky použití speciálního kmene kvasnic.

lobkowicz premium 0,4 l | 34,-
Černý 11° / dark Beer
Pivo s originální bohatou kávovou chutí  
Lobkowicz Premium Černý se díky unikátnímu složení s přídavkem praženého ječmene 
a chmelení na 3x pyšní bohatou plnou chutí s výraznými tóny kávy a kakaových bobů. 
Pro jeho výrazný charakter a velmi tmavou barvu jej hrdě nazýváme opravdovým 
černým pivem.

Černá hora Šnyt | 22,-
matouš 11° 0,5 l | 34,-
Poctivě vařený světlý ležák 
Matouš je poctivě vařený ležák, který doplňuje stávající 
sortiment černohorských piv. Vyniká svým výrazným 
chmelovým aroma, plností a vysokou hořkostí. Těchto 
vlastností bylo dosaženo použitím vysokého podílu 
speciální aromatické odrůdy chmele.

Ježek kvasnicový Šnyt | 24,-
11° / yeast Beer 0,5 l | 36,-
Ježek kvasnicový je nepasterizovaný 
kvasnicový světlý ležák
Kvasnicový Ježek je živé pivo s vitálními pivovarskými 
kvasnicemi, které chutná jako v dobách, kdy bylo dobré pivo 
nikoli výsadou, ale stavovskou ctí. Má vyváženou svěží chuť 
a kvalitní říz.

Řetězec pivních restaurací „Šnyt“ si klade za cíl nabízet svým 
hostům širokou nabídku piv v té nejšpičkovější kondici, jakou si jen 
pivní znalec dokáže představit. V nabídce nechybí piva prémiové
značky Lobkowicz a další pivní klenoty z nabídky sedmi českých 
a moravských pivovarů ze společnosti Pivovary Lobkowicz.

Se znalci pivo pít je u nás požitkem!

Kvalitě piva se zde věnujeme s maximální péčí 
a pro její dosažení využíváme ty nejlepší 
technologie – zachlazený skladovací box, 
chlazené pivní sklenice ve vodní lázni a speciální 
výčepní kohouty pro čepování „hladinky“ 
nebo „šnytu“.  To vše doplněné příjemným 
interiérem a skvělou kuchyní. 

Jídelnípivní restaurace

Čepovaná piva

styly

nápoJovýlístekŠnyt

Beer

Čepování

lístek
teplé nápoJe  
Hot drinks, Heiße Getränke

Káva espresso Piaza D´ORO  .....................  7 g | 35,-

Latté Macchiatto (A-7) .....................................  7 g | 45,-

Cappuccino (A-7) ...............................................  7 g | 45,-

Káva turecká  ....................................................  7 g | 35,-
Turkish coffee / Türkischer Kaffee

Káva bez kofeinu  ............................................  7 g | 35,-
Decaff coffee / Koffeinfreier Kaffee

Káva vídeňská 20 g šlehačka (A-7) ...................  7 g | 40,-
Viennesse coffee 20g whipped cream  
Wienerkaffe 20g Schlagsahne

Káva alžírská 0,02 l vaj. likér, šlehačka (A-3,7) .  7 g | 55,-
Coffee with Whipped Cream and Liqueur 
Kaffee mit Eierlikör und Schlagsahne  0,02 Eierlikör, Schlagsahne

Ledová káva Frappe (A-7) .............................  0,2 l | 45,-

Svařené víno  .................................................  0,2 l | 45,-
Hot wine / Glühwein

Grog 0,05 l rum, citron  ...................................  0,2 l | 40,-
Grog rum, lemon / Rumgrog mit Zitrone 

Čaj černý, ovocný, zelený, mátový  ..................  0,2 l | 35,-
Hot Tea black, fruit, green, mint
Tee Schwarzer Tee, Grüner Tee, Früchtetee, Pfefferminztee

Šlehačka (A-7) .................................................................  5,-
Whipped cream / Schlagsahne 

Mléko do kávy (Tatra) (A-7) ......................................  4,-
Milk (Tatra milk) / Kaffeesahne (Tatra)

Med  ................................................................................  5,-
Honey / Honig

nealkoholické
nápoJe Soft drinks, Alkoholfreie Getränke

Coca-Cola  ....................................................  0,33 l | 37,-

Coca-Cola light  .........................................  0,33 l | 37,-

Sprite  .............................................................  0,33 l | 37,-

Fanta  ..............................................................  0,33 l | 37,-

Tonic zázvor, citron  ......................................  0,25 l | 37,-
Tonic Ginger

Bonaqua jemně perlivá, neperlivá  ..............  0,25 l | 37,-
sparkling, still / Mit wenig Kohlensäure, stilles

Cappy  ............................................................  0,25 l | 37,-
multivitamin, černý rybíz, jahoda, hruška, 
pomeranč, ananas, meruňka, jablko 
multivitamin, black currant, strawberry, pear, orange, 
pineapple,apricot, apple / Multivitamin, schwarze Johan-
nisbeere, Erdbeere, Birne, Orange, Ananas, Aprikose, Apfel

Točená kofola   .................................................  0,1 l | 7,-
Draft kofola lemonade / Kofola vom Fass

Pomerančová limonáda  .........................  0,33 l | 30,-
Orange lemonade / Orangenlimonade

Karafa vody s citronem  ............................  0,5 l | 25,-
Carafe of water and lemon /  .............................................1 l | 45,-

Energy drink

Redbull .......................................................... 0,25 l | 60,-
plechovka

moravská kuchyně 
Main Meals, Hauptgerichte

Vepřová líčka  (A-7, 12)  ................................ 120 g | 149,-
na černém pivu Lobkowicz Premium , bramborová kaše,  
glazovaná kořenová zelenina
Pork Cheek with Dark Beer Lobkowicz Premium, Potato Puree, 
Glazed Root Vegetables  
Schweinebäckchen auf Schwarzbier zubereitet, Stampfkartoffeln 
mit glasierten Baby-Karotten und Selleriestrohbett

Pikantní hovězí guláš  (A-1, 3, 7 ,10, 12)  ...... 120 g | 149,-
na černém pivu Lobkowicz Premium ,cibule, houskový knedlík
Spicy Beef Goulash with Dark Beer Lobkowicz Premium, Onion 
Bread Dumplings 
Pikantes Rindergulasch zubereitet auf Schwarzbier, Zwiebeln, 
Semmelknödel 

Vepřové výpečky .......................  (A-1, 3, 12)  120 g | 149,-
marinované v pivu, česneku a cibuli, kysané zelí,  
bramborový knedlík
Baked Pork Marinated in Beer, Garlic and Onion, Stewed White 
Cabbage, Potato Dumplings 
Ausgebratene Stücke vom Schweinebauch dazu Marinade (Bi-
er,Knoblauch, Zwiebeln), Sauerkraut, Kartoffelknödel

Olomoucké vdolky  (A-1, 3, 7)  .................... 100 g | 149,-
tvarůžky v bramboráku
Olomouc Speciality ( Czech Cheese „ Tvarůžky“ in Potato Pancake)  
Olmützer Kartoffelpuffer (Quargel im Kartoffelpuffer) 

Těstoviny tagliatelle  (A-1, 3, 7)  .................. 120 g | 139,-
s kuřecím masem sypané sýrem Gran Moravia se špenátem a 
smetanou
Pasta with Chicken, Cheese Gran Moravia, Spinach and Cream 
Hausgemachte Nudeln mit Hähnchenfleisch überstreut mit 
Parmesan mit Rahmspinat

Rizoto  (A-7) ................................................... 150 g | 139,-
s kuřecím masem nebo hřibové sypané sýrem Gran Moravia 
Risotto with Chicken or Mushrooms, Cheese Gran Moravia  
Risotto mit Hähnchenfleisch oder mit Pilzen überstreut mit Gran 
Moravia (Käse parmesaner Art)

saláty Salads, Salate

Obědový salát (A-1, 7, 9)  ......................................................................... 300 g | 159,-
směs trhaných salátů, grilované kuřecí prsíčko, listový dressing, bageta
Vegetable Salad (Mix Salads), Grilled Chicken Breast, Leaves Dressing, Baguette / Gemischter 
Salat (Blattsalatmischung), gegrillte Hähnchenbrust, mit Kräuter-Olivenöl Dressing, Baguette

Okurkový salát  ...................................................................................................................... 150 g | 40,-
Cucumber Salad / Gurkensalat

Rajčatový salát  ....................................................................................................................... 150 g | 40,-
Tomato Salad / Tomatensalat 

Míchaný zeleninový salát  ................................................................... 200 g | 85,-
Mixed Vegetable Salad / Gemischter Salat

přílohy Side dishes, Beilagen

Máslové brambory s pažitkou   (A-7)  .... 200 g | 35,-
Boiled Potato with Butter and Chives / Salzkartoffeln mit Butter 

Bramborová kaše  (A-7)  .............................. 200 g | 35,-
Mashed Potato / Stampfkartoffeln

Smažené bramborové hranolky steakové  ...... 150 g | 45,-
Potato Fries / Gebackene Kartoffel-Pommes Frittes mit Steakgewürze 

Rýže basmati  ................................................160 g | 40,-
Rice / Basmati-Reis

Houskový knedlík   (A-1, 3, 7)  ......................160 g | 30,-
Bread Dumpling / Semmelknödel

Bramborový knedlík   (A-1, 3)  ....................160 g | 30,-
Potato Dumpling / Kartoffelknödel

Dušené zelí kysané  (A-1)  ................................150 g | 25,-
Stewed Cabbage / Gedünstetes Sauerkraut

Grilovaná zelenina sezónní  ...................... 200 g | 80,-
Grilled Vegetables seasonal / Gegrilltes Saisongemüse

Pečivo (A-1) ..........................................................1 ks |   5,-
Bread / Backware

Topinka s česnekem (A-1)  ............................ 1 ks |   8,-
Fried Bread with Garlic / Röstbrot mit Knoblauch

Rozpečený chléb (A-1) ................................. 200 g | 20,-
Toasted Bread / Aufgebackenes Brot 

doplňky Supplements, Weitere Beilagen

Hořčice Mustard / Senf (A-10)  ..............................50 g | 15,-
Kečup Ketchup (A-10)  ...........................................50 g | 15,-
Čerstvý křen (A-10)  ............................................50 g | 20,-
Fresh Horseradish / Frish geriebener Meerrettich

Sterilizovaný okurek (A-10)  .............................50 g | 15,-
Gherkin / Saure Gurke

Máslo Butter (A-7)  ...............................................20 g | 10,-
Domácí tatarská omáčka (A-3, 10)  ...................50 g | 25,-
Home made Tartar Sauce ; Hausgemachte Tataren-Remoulade

Ďábelská omáčka (A-3, 10)  ................................50 g | 30,-
Devil ś Spicy Sauce;  Teuflischer Dip

sekt
Bohemia Demi, Brut, Rosé  ............................................................. 0,75 l |    260,-
Champ Moet Chandon Brut  ..................................................  0,75 l | 1.790,-
Prosecco Sacchet  .......................................................................... 0,75 l |    250,-

řezané / Half and half 0,5 l | 36,-

pivní speciál Šnyt | 24,-
Dle nabídky 0,5 l | 36,-

Alergeny piva: 1, 12


