
SPYTIHNĚV
Založeno kolem roku 1028 až 1031.

Když se kolem roku 1031 vracel přemyslovec, kníže Břetislav I.
z válek s Uhry, díky kterým získal zpět Moravu, 

tak ho zde podle pověsti zastihla zpráva 
o narození jeho prvního syna, knížete Spytihněva II.

Na počest jeho narození nechal kníže BNa počest jeho narození nechal kníže Břetislav I. založit město, 
sídlo správy a obrany SPYTIHNĚV. 

Město leželo v samém srdci bývalé Jantarové stezky 
a bylo velmi významné. 

Ve své době patřilo mezi šest nejvýznamnějších měst 
Arcijáhenství na Moravě. 

Dalšími byly Brno, Břeclav, Znojmo, Opava a Olomouc. 
Díky Díky řece Moravě, která se často rozvodňovala 

a město muselo měnit polohu, 
zůstala ze slávy města Spytihněv už jen tato vesnička.
Významnou strategickou polohu města potvrzuje také 
existence brodu ve Spytihněvi na řece Moravě. 
Odtud pochází postava „Ochránce brodu“, 

později nepochopením smyslu této postavy z něj vznikl „Převozník“.
TTen je zobrazen i na novém pečetidle z roku 1607.

A proto se to také zde jmenuje 
„ U PŘÍVOZU“.

Přejeme Vám dobrou chuť.
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POLEVKY 



SPECIALITA

GRILOVANÉ KOLENO

Kolena podáváme pouze vcelku.



Grilované vepřové koleno

100g á 29,90
  chléb ¼ á 15,- 
 hořčice 50g á 10,- 
 křen 50g á 10,- 

 salát Coleslaw 120g á 49,-

Kolena podáváme pouze vcelku.Kolena podáváme pouze vcelku.
Doba přípravy 10-30 minut.
Pokud si koleno vezmete s sebou, balné 10,- 

Kartičku si vyžádejte u obsluhy.

10 x         = 1 koleno 
                 grátys.



Smažený vepřový řízek
VÍDEŇSKÁ FLÁKOTA

s hranolky. 

250g / 210,-



GRILOVANÉ KACHNÍ PRSO
s karlovarským knedlíkem, 

červeným zelím 
a restovanou cibulkou.

280g á 255,-



Burger Carolina
s trhaným vepřovým masem,
salátem Coleslaw a sýrem 
v křupavé bulce, hranolky,
pálivá BBQ omáčka. 450g á 199,-  

Míchaný zeleninový salát
v Tortilla misce s kuřecím masem
 gyros a dresingem. 490g / 189,-

Trhané grilované koleno
v máslovém rohlíku, hořčičná majonéza,
křupavé zelí, smaž. cibulka. 450g á 199,-

Grilované kuř. křidélka, pálivá
BBQ omáčka, chléb. 500g á 169,-

Vepřová panenka
na liškách s bylinkami 
a šťouchanými bramborami.
400g á 239,-



arilovan.é kachní prso 
s borůvkovou oW\áČkou. 

2809 á 1-qq)-

Špenátové špecle 
s AlpskýM horskýM sBreW\., 

s{aV\.tV\.OVtJWlÍ CVlipsy a SWletaV\.ou. 
3009 á 1-75)-

Carpaccio 
z W\arin.ovan.é hovězí svíčkové 
s Vl..ob{iV\.kaWli pav-Wl~áV\.U 
a ba9etou s by tiV\.kovýWl Wlás{eWl. 
809 á 1-7q)_ 

Tatarák 
z hovězí svíčkové„ 
s topiV\.kaWli a česV\.ekeWl. 
1-309 á 1-qq)-

~_SMa1e,rt_ý sýr 
PASTYR 
se Šun.kou. 
1-509 á 1-05) -



Steak z krkovice
HŘÍBEK
na pravých hříbkách s cibulí.
300g á 229,-

Kuřecí kousky
SMETÁČEK 

ve smetanové omáčce 
 se žampiony a cibulí.

  150g á 159,-

Těstoviny s lososem
se smetanou a parmezánem.
350g á 195,-

Těstoviny s kuřecím masem
 a špenátem, 

se smetanou a parmezánem.
   350g á 175,- 

Steak z lososa 
na bylinkovém másle. 
200g á 229,-



Kuřecí prsíčka 
ŠOHAJ

smažená, plněná šunkou a sýrem. 
230g á 179,-

Marinovaná mozzarella 
s rajčaty, čerstvou rukolou
a bagetou s bylinkovým máslem.
120g á 119,-

Lasagne alla bolognese
s bešamelem a parmezánem. 
300g á 169,-

Hovězí roastbeef
s hořčicí, křenem

a bagetou s bylinkovým máslem.
120g á 215,-

Grilovaný candát
bez kosti, ve slanině, 
se smetanovou omáčkou,
s rajčaty a okurkami. 
150g á 229,-



Míchaný zeleninový salát 
s kuřecí čínou 
a dressingem.
490g á 155,-

 Míchaný zeleninový salát
PŘEVOZNÍK s marinovaným 

vepřovým masem 
na medu s dressingem.  

490g á 155,-

Míchaný zeleninový salát 
s grilovavými kousky lososa 
a bagetou s bylinkovým máslem.   
490g á 199,-

Míchaný zeleninový salát 
s krevetami 

a bagetou s bylinkovým máslem. 
490g á 189,- 

Míchaný zeleninový salát 
s grilovaným kachním prsem
a bagetou s bylinkovým máslem.  
490g á 189,-



Lehký salát 
ve sladkokyselém nálevu, 
s ledovým salátem, rajčaty a paprikou.
490g á 110,-

 Míchaný zeleninový salát
s balkánským sýrem 

a olivami.
490g á 139,-

Míchaný zeleninový salát 
se smaženými
sýrovými kostkami
a dressingem.
490g á 155,-

Míchaný zeleninový salát
FUNÉS 

na pařížském pepři
s kuřecím masem a dressingem.

490g á 155,- 

Míchaný zeleninový salát 
se smaženými 
kuřecími nugetami
a dressingem. 
490g  á 155,-



Čokoládový pohár 
se zmrzlinou, vaječným koňakem 
a šlehačkou.
99,-

Pohár z lesního ovoce
PALOUČEK

se zmrzlinou a šlehačkou.
99,-

Ovocný pohár 
se zmrzlinou a šlehačkou.
99,-

Jahodový pohár  
se zmrzlinou a šlehačkou.

99,-

Čerstvé jahody 
se šlehačkou.
99,-



Čokoládový dortík
s pistáciovou zmrzlinou,
čokoládou a šlehačkou.

99,-

Banán v čokoládě.
99,-

Smažená zmrzlina 
s malinami a šlehačkou 

99,-

Císařský trhanec 
s lesním ovocem.
99,-

Jahodové knedlíky
z tvarohového těsta, 
čokoládou a oplatkem sypané,
máslem přelité. 119,-



PŘÍLOHY

Smažené hranolky. 150g á 35,-

Opékané brambory. 150g á 39,-

Americké brambory. 150g á 35,-

Smažené krokety. 150g á 35,-
 
GGratinované brambory se smetanou a bylinkami. 200g á 44,-

Šťouchané brambory. 200g á 44,-

Vařené brambory s máslem a petrželkou. 200g á 35,-

Dušená rýže. 200g á 35,-

Špenátové špecle. 200g á 35,-

Pečivo. 100g á 10,-

Bageta s bylinkovým máslem. 2 ks á 39,-



DOPLŇKY

Tatarská omáčka. 50g á 29,-

Česnekový dressing. 50g á 29,-

Ostrá omáčka. 50g á 29,-

Kečup. 50g á 24,-

Cibulky. 100g á 39,-

SSterilovaný okurek. 100g á 39,-

Feferony. 100g á 39,-

Beraní rohy. 100g á 39,- 

Zeleninová obloha. 200g á 49,-

Strouhaný sýr. 50g á 29,- 

Čerstvý česnek. 20g á 10,-

Olivy. 50g á 14,-



CHATEAUBRIAND
s holandskou omáčkou.

1kg / 1.429,-

Pouze na objednávku 1-2 dny předem.
Informace u obsluhy.



GRILOVANÝ 
FILET Z LOSOSA

cca 1,7 kg

1kg / 930,-
Pouze na objednávku 1-2 dny předem.

Informace u obsluhy.



GRILOVANÁ 
KRKOVICE

1kg / 329,-
Pouze na objednávku 1-2 dny předem.

Informace u obsluhy.



ŽIVÁŇSKÁ 
KRKOVICE

1kg / 369,-

Pouze na objednávku 1-2 dny předem.
Informace u obsluhy.



GRILOVANÁ
ŽEBRA

1kg / 329,-

Pouze na objednávku 1-2 dny předem.
Informace u obsluhy.



GRILOVANÉ

SELE

1kg / 210,-

Pouze na objednávku týden předem.
Informace u obsluhy.



GRILOVANÁ
HUSA A KAČENA

1kg / 315,-

Pouze na objednávku týden předem.
Informace u obsluhy.



GRILOVANÁ
KRŮTA

1kg / 255,-
1kg / 319,- s nádivkou.

Pouze na objednávku týden předem.
Informace u obsluhy.



TEPLÝ MASOVÝ
RAUT

Namíchejte si grilované speciality dle vlastní chuti.
Kuřecí stehýnka, špalíčky, křidýlka, řízečky,
vepřová žebra, kolena, krkovičku, panenku, 

bůček, špízy atd. 

Pouze na objednávku 1-2 dny předem.
Informace u obsluhy.



Grilovaná kolena

KAVÁRNA 

" U PŘÍVOZU "
SPYTIHNĚV

DÁRKOVÝ
ŠEK
v hodnotě:v hodnotě:

0.000,- Kč 
S.N. : 000/000

Platnost do 00.00.0000

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám nabídnout naše

DÁRKOVÉ ŠEKY
Pokud chcete udělat radost někomu 
ze svých blízkých, přátel a známých 
originálním gurmánským zážitkem, 

kupte mu náš dákupte mu náš dárkový šek.

Zaplatíte mu tímto občerstvení v naší restauraci 
a obdarovaný si na základě dárkového šeku 

přijde vychutnat naše speciality.

Nominální hodnoty dárkových šeků:
100,- Kč, 200,- Kč, 300,- Kč, 500,- Kč, 700,- Kč, 

1000,- Kč, 2000,- Kč, 3000,- Kč
Informace u obsluhy.



Děkujeme Vám za Vaši přízeň. 
Věříme, že se Vám u nás líbilo a pochutnali jste si.

Těšíme se brzy na shledanou.
Personál „Kavárny u přívozu“.

OTEVÍRACÍ DOBA:
po-pá 11:00-23:00
so 11:00-24:00
ne 11:00-22:00

Příprava jídla při plném obsazení je maximálně 40 minut.
Za poloviční porce účtujeme 70% z ceny.

Jídla podáváme do 22 hodin.Jídla podáváme do 22 hodin.

Informace o alergenech u obsluhy.

www.kolena-spytihnev.cz

Telefon: 577 943 047       
Odpovědný vedoucí: Petr Kadlečík
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