
 

  

 

 

 

Vážení hosté, 

Vítáme Vás v restauraci a pensionu U Štiky a děkujeme Vám, 

že jste k nám zavítali. Tato restaurace je od svého vzniku 

nekuřácká a  nabízí až 64 míst ve vnitřních prostorách. 

V letních měsících je kapacita restaurace rozšířena o dalších 

32 míst formou venkovního posezení. Součástí našich služeb 

je i nabídka krátkodobého ubytování.  

V restauraci se orientujeme na tradiční jídla české kuchyně, 

která jsou jednoduchá a chutná. Důraz klademe především na 

kvalitu použitých surovin.   

Při objednávání minutkových pokrmů z našeho jídelního lístku, 

prosím, počítejte s dobou přípravy přibližně 30 minut (liší se 

dle doby přípravy jednotlivých pokrmů a počtu přijatých 

objednávek).  

Naším hlavním cílem je vytvářet pro Vás příjemné prostředí 

pro každodenní posezení s rodinou či přáteli. Věříme, že tuto 

naši snahu oceníte, a že budete respektovat náš majetek i 

soukromí ostatních hostů. Setkáte-li se s nějakým 

nedostatkem či závadou na našem vybavení, informujte 

prosím obsluhu, abychom mohli sjednat co nejdříve nápravu.   

Přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. 



 

 

 

 

 

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají 
legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU 

1. Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich 

2. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život 

3. Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život 

4. Ryby a výrobky z nich 

5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život 

6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich 

7. Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život 

8. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 

9. Celer a výrobky z něj 

10. Hořčice a výrobky z ní 

11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 

13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 

14. Měkkýši a výrobky z nich 

* Alergeny obsaženy v potravinách jsou uvedeny v závorce pod každým jídlem. Pokud jídlo 

neobsahuje žádný z výše uvedený alergenů, je v závorce uvedena 0. V nápojovém lístku jsou 

alergeny značeny jen v případě, že jsou v nápoji přítomny.  

 

Ceny uvedené v tomto jídelním a nápojovém lístku jsou platné od 

5. září 2022. 

 

 

Naše mimořádné nabídky sledujte na Facebooku:                                                  

Restaurace U Štiky – Moravská Třebová 



 

 

 

 

              

            

            N Á P O J O V Ý  L Í S T E K  

 

Pivo: 0,3 l 0,5 l 

Rebel 11° 22,- Kč 33,- Kč 

Rebel nealko pivo (lahvový)  35,- Kč 

Plzeň 12°                   30,- Kč 49,- Kč 

   

 

Nealkoholické nápoje: 0,3 l 0,5 l 

Grapos limonáda 

malina, bezinka, tonic 22,- Kč 36,- Kč 

Grapos džus 

jablko, pomeranč, černý 

rybíz 28,- Kč 44,- Kč 

Grapos voda 

perlivá/jemně 

perlivá/neperlivá 28,- Kč 39,- Kč 

sodovka  15,- Kč 

Kofola, Coca Cola 

(rozlévaná) 27,- Kč 43,- Kč 

 

džbánek vody: 1,0 l 40,- Kč 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplé nápoje:   

turecká káva 36,- Kč  

presso 43,- Kč  

cappuccino (7) 55,- Kč  

vídeňská káva (7) 55,- Kč  

alžírská káva (3,7) 80,- Kč  

čaj (dle nabídky) 31,- Kč  

horký jablkový džus 43,- Kč  

svařené víno (12) 49,- Kč  

svařená griotka 49,- Kč  

grog 49,- Kč  

 

Smetana do kávy: (7) 1 porce 8,- Kč 

 

Chuťovky k pivu či vínu: 1 balení (dle nabídky)  

brambůrky (1,7,10) 49,- Kč  

 

Jiné: 1 kus (dle nabídky) 

krabička na odnos jídla 

papírová taška 

8,- Kč 

10,- Kč 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperitivy: 0,2 l  

Bianco (12) 49,- Kč  

 

Sekty: 0,7l  

Bohemia sekt 305,- Kč  

 

Rozlévaná vína: 0,2 l  

Tramín červený (12) 37,- Kč  

Modrý Portugal (12) 37,- Kč  

 

Lahvová vína: 0,7l  

na objednání (12) 245,- Kč  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lihoviny: 0,02 l 0,04 l 

Slivovice 22,- Kč 43,- Kč 

Tuzemák 22,- Kč 43,- Kč 

Fernet 22,- Kč 43,- Kč 

Fernet Citrus 22,- Kč 43,- Kč 

Becherovka 26,- Kč 51,- Kč 

Becherovka Lemond 26,- Kč 51,- Kč 

Peprmintový likér 22,- Kč 43,- Kč 

St. Myslivecká 22,- Kč 43,- Kč 

Vodka Božkov 22,- Kč 43,- Kč 

Vodka Finlandia 25,- Kč 49,- Kč 

Jelzin (dle nabídky) 22,- Kč 43,- Kč 

Režná 22,- Kč 43,- Kč 

Vaječný likér 22,- Kč 43,- Kč 

Griotka 22,- Kč 43,- Kč 

Beefeater 37,- Kč 73,- Kč 

Captain Morgan 30,- Kč 59,- Kč 

Božkov Republica 25,- Kč 49,- Kč 

Jack Daniel´s  37,- Kč 73,- Kč 

Jack Daniel´s Honey 37,- Kč 73,- Kč 

Tullamore Dew 37,- Kč 73,- Kč 

Jameson 37,- Kč 73,- Kč 

Jägermeister 30,- Kč 59,- Kč 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

             J Í D E L N Í  L Í S T E K  

 

Naše speciality: gramáž alergeny cena 

Hamburger Klasik 

(hovězí maso, vepřové maso, slanina, sýr typu Cheddar, 

plátkový sýr, zelenina (rajčata, salát), karamelizovaná 

cibulka, majonéza/dressing, zeleninová ozdoba, malé 

hranolky) 

hamburgerová houska (držitel ocenění MLS 

Pardubického kraje 2021) 150 g (1,3,7,11) 167,- Kč 

 

 

 

Pečivo – nepravidelná nabídka 

hamburgerové housky, slané bulky, chléb, bavorské 

vdolečky 

Informace o dostupnosti, cenách a 

alergenech sdělí na požádání 

obsluha 

Chuťovky k pivu – sezónní nabídka 

utopence, paštika 

Informace o dostupnosti, cenách a 

alergenech sdělí na požádání 

obsluha 

  

víkendové menu  

 

přátelská a společenská setkání, rauty 

dle aktuální nabídky 

na objednání (menu „na míru“, 

studené mísy) 

  

Dětská porce 

75 % z účtované ceny (zaokr. na 

celé koruny) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Předkrmy:    

topinka s masovou směsí   100 g (1) 125,- Kč 

míchaná vejce na cibulce 3 ks (3,7) 67,- Kč 

topinka s volským okem (2 vejce)  (1,3) 61,- Kč 

 

Polévky:    

cibulačka s chlebovými krutony a sýrem  (1,7) 43,- Kč 

česnečka s chlebovými krutony a sýrem   (1,7) 43,- Kč 

 

Jídla z kuřecího masa:    

kuřecí nudličky na žampionech 200 g (0) 170,- Kč 

kuřecí prsa plněná sýrem a šunkou   200 g (7) 170,- Kč 

smažený kuřecí řízek 200 g (1,7) 170,- Kč 

kuřecí směs se zeleninou 200 g (0) 170,- Kč 

přírodní kuřecí plátek 200 g (7) 170,- Kč 

kuřecí plátek v bramboráku 200 g (1,3,7) 212,- Kč 

čínská směs s kuřecím masem 200 g (0) 170,- Kč 

 

Jídla z vepřového masa:    

krkovice v bramboráku 200 g (1,3,7) 212,- Kč 

smažený vepřový řízek 200 g (1,3) 170,- Kč 

staročeský flamendr s cibulí a paprikou 200 g (0) 170,- Kč 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jídla z hovězího masa (hovězí svíčková):    

pouze na objednávku    

 

Bezmasá jídla:    

smažený sýr 120 g (1,3,7) 182,- Kč 

 

Jídla z ryb:    

pstruh po mlynářsku s ořechy, teplá brokolice 200 g (1,4,5,7,8) 200,- Kč 

smažený pstruh po balkánsku 200 g (1,4,7) 200,- Kč 

dovážení ryb 100 g  33,- Kč 

 

Zeleninové saláty:    

míchaný zeleninový salát 250 g (0) 49,- Kč 

šopský salát 250 g (7) 85,- Kč 

rajčatový salát  250 g (0) 49,- Kč 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sladká tečka: 

   

zmrzlinový pohár  (7) 85,- Kč 

palačinky s džemem 3 ks (1,3,7) 97,- Kč 

palačinky s horkým ovocem 3 ks (1,3,7) 121,- Kč 

palačinky s džemem a zmrzlinou  3 ks (1,3,7) 143,- Kč 

 

Přílohy:    

hranolky 200 g (0) 43,- Kč 

americké brambory 200 g (0) 43,- Kč 

vařené brambory 200 g (0) 43,- Kč 

smažené bramborové plátky 200 g (0) 43,- Kč 

zeleninová příloha 150 g (0) 43,- Kč 

chléb/topinka 1 ks (1)  8,- Kč 

 

Dochucovadla:    

tatarská omáčka 30 g (3,7) 17,- Kč 

kečup 30 g (0) 17,- Kč 

hořčice  30 g (10) 17,- Kč 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pro slavnostní příležitosti Vám rádi připravíme:  

 

✓ rodinná setkání (narozeniny, oslavy výročí, promoce, zásnuby, slavnostní 

tabule, křtiny, pohřební hostiny) 

✓ společenské akce (třídní srazy, přátelská a klubová posezení) 

✓ pracovní akce (školení, firemní večírky, rauty) 

 

Termín osobní schůzky k projednání další podrobností Vaší akce si lze 

dohodnout v provozní době restaurace, telefonicky (+420 775 255 145) 

nebo prostřednictvím emailu info@u-stiky.cz.  

Zveme Vás rovněž k návštěvě našich webových stránek www.u-stiky.cz, 

kde se dozvíte nejen aktuální informace k provozu naší restaurace, ale 

budete moci nahlédnout i do prostor našeho ubytovacího zařízení.  

A sledovat nás můžete i na Facebooku (restaurace U Štiky – Moravská 

Třebová), kde se dozvíte o našich speciálních nabídkách. 

  

Děkujeme Vám za Vaši návštěvu a těšíme se opět brzy na viděnou. 

 


