
 

     Restaurace Radost 
 

    Polévky 

             0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky 

                                          s těstovinou, masem a zeleninou                             52,- 
 

             0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem,  

                                               žloutkem a chlebovými krutony                           56,- 

            0,25l Česneková polévka s tvarůžkou, šunkou,  

                                               žloutkem a chlebovými krutony                           59,- 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

            0,33l  Poctivá smetanová kulajda s lesními hříbky, brambory a 

                                                                     se zastřeným vejcem                    68,- 

             
 

     Pochoutky k pivu a vínu 

            70g  Tvarůžkový tataráček s opékaným toustem                                  129,- 

 

           150g Vepřové ohnivé maso podávané  

                                                         na čerstvě usmažených topinkách           179,- 

 

           250g Bramborové plátky zapečené s nivou, anglickou a česnekem, 

                                                                                          ďábelská omáčka    149,- 

                      

          200g  Domácí čerstvě smažené bramborové chipsy  

solené nebo česnekové             54,- 

 

               6 ks Smažených korbačiků, zelenina                                                109,- 

 



 

     Restaurace Radost 
 

Speciality našeho podniku 

 
 

 
200g Kuřecí CORDON BLEU (kapsa pln. šunkou a sýrem) 

 smažená v trojobalu    189,-  
 
 

         200g Smažené kuřecí stripsy v sezamové strouhance 

                                                          se sladko-kyselou chilli omáčkou         185,-                        

 
          200g Filírované kuřecí prsíčko na teplé zelenině Versailles                195,- 
 
 

200g Živáňský špíz (kotleta, anglická, klobása, paprika, cibule)  209,- 
  
 
200g Pikantní vepřové nudličky s čerstvou zeleninou    189,- 
 
 
200g Medajlonky z vepřové panenky zabalené v anglické slanině  

s cibulovo-švestkovým chutney  239,- 
 

 
200g Steak z pravé svíčkové s restovanými fazolovými lusky a  
                                                                        anglickou slaninou 449,- 

 
  

 
 

   Ryby 
 

300g Pomalu pečený filet z lososa  
  299,- 

 
300g Pstruh pečený na másle     219,- 
 
 
 

 



 

     Restaurace Radost 
 

               Z našeho prkénka 
 
 

150g Šťavnatý burger s trhaným vepřovým masem, zauzenou slaninou,  
plátkem chedaru, kyselou okurkou, listovým salátem, 
 potřený domácím dipem a s porcí steakových hranolek         209,- 

 
 150g Jalapeňo burger s trhaným vepřovým masem, jalapeňo papričkami,  

restovaným prosciuttem, chedarem, listem salátku, 
domácím dresingem a porcí julienne hranolek           219,- 

 
 150g Cheese burger se smaženým sýrem, listovým salátkem, rajčetem a  

domácí tatarskou omáčkou s porcí julienne hranolek      199,-  
  

 
400g Pomalu pečená uzená královská žebírka se strouhaným křenem,  

hořčicí a čerstvým chlebem         269,- 
 

200g Tatarský biftek z pravé svíčkové s topinkami a  
                                                                              nakládanou zeleninou        389,- 
 

500g Pořádný talíř smažených kuřecích (vepřových) řízečků  
 

s čerstvým chlebem, nakládanou zeleninou a ďábelskou omáčkou  319,- 
 
 200g  Tvarůžkové prkýnko (2 ks smažené tvarůžky, 2 ks čerstvé tvarůžky 

 a tvarůžkový tataráček )             229,-                    
  

 

 české dobroty  
 

150g Smažený sýr                    149,-  
 

150g Smažené řízečky z vepřové panenky       184,- 
 
150g Smažený kuřecí řízek             159,-  

 
150g Restovaná drůbeží jatýrka na cibulce                149,- 

 
 150g Bramboráčky plněné camembertem, nivou a tvarůžkou   194,- 

 

 



 

     Restaurace Radost 
 

  Gnocchetti a špagety  

 
 Gnocchetti  
 

- v houbovo-smetanové omáčce s filírovanou panenkou(150g)214,- 
 

- s listovým špenátem, kapkou smetany a česnekem  169,- 
 

(s kuřecími prsíčky 150g)     199,- 
 
 
  Špagety Carbonara s prosciuttem, žloutkem, smetanou a 

       sýrem Gran Moravia     189,- 
 
            
 
 
 
 

Velké saláty 
 

Cesar salát s kuřecími grilovanými prsíčky (150g) na trhaných lístkách  
římského salátu s pečenou slaninou, přelitý dresingem,  

sypaný parmazánem a toastovými krutony  189,- 
 
 

Selský salát - míchaný listový salát s opékanými brambory, cibulkou, 
   paprikou, anglickou slaninou a sázeným vejcem  169,-  

 
 

Camembert salát – lehký salátek s rozpékaným kořeněným  
camembertem a brusinkami, toust 

             179,- 
 
 Velký zeleninový salát s kuřecími nugetkami (100g)  

s naším dresingem a rozpékaným toustem  189,- 
  

 
250g Šopský salát s rajčátky, paprikou a okurkou  

 sypaný balkánským sýrem  139,- 
 
 



 

     Restaurace Radost 
 

Pro naše nejmenší 
 

100g  Přírodní kuřecí prsíčka     109,- 
 

100g  Smažené kuřecí řízek      109,- 
 

100g  Smažený sýr       109,- 
 

200g  Šišky s mákem sypané cukrem a přelité máslem   99,-  
 
 
 
 

       Přílohy 
 

200g Bramborové hranolky Julienne   48,- 
200g Americké brambory     48,- 
250g Steakové hranolky se slupkou   49,- 
250g Bramboroví ježci        49,- 
200g Šťouchané brambory s cibulkou a anglickou 49,- 
200g Vařené brambory s máslem    44,- 
200g Opékané brambory      46,- 
4 ks  Domácí bramborové placičky   52,- 
1 ks rozpékaná bylinková bagetka    32,- 
 

 
200g Restované fazolky na slanině   55,- 
200g Zelenina Versailles     53,- 
 

 
1 ks Pečivo         15,- 
(chléb, bagety, toast – dle aktuální nabídky)  

 
 
 

    Studené omáčky 
 

50g Naše tatarská omáčka   26,- 
50g Ďábelská omáčka   29,- 
50g Kečup     23,- 

 
 

 



 

     Restaurace Radost 
 

 Sladká tečka 
 
 

150g Horké maliny, zmrzlina, šlehačka     105,-  
    
 
150g Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou   99,- 

  
 
200g Domácí štrúdl – dle aktuální nabídky s kopečkem 

   zmrzliny a šlehačkou    69,- 
 
 
  Poloviční porce jídel Vám připravíme na požádání za 70% ceny   

uvedené v jídelním lístku.   


