Vítejte u nás
Naše restaurace LUXOR bowling vám nabízí jídla tradiční české kuchyně,
speciality, velký výběr pizz, deserty.

Své jídlo si můžete vychutnat buď v prostorné jídelně s promítacím plátnem
(možnost shlédnutí sportovních přenosů) nebo v jednom ze dvou salonků s výhledem na
pyramidy.
Předností naší restaurace je příjemné a klidné posezení s denním osvětlením,
chráněné od venkovního ruchu, a útulný salonek v egyptském stylu. Uspořádáme pro Vás
rodinnou oslavu, svatební hostinu, firemní raut, vše dle Vašeho přání.
Zajišťujeme také cateringové služby.
Vaše dítě jistě ocení dětský koutek.
Volný čas můžete strávit při hraní na našem exklusivním 3dráhovém
LUXOR BOWLINGOVÉM centru, které je vybaveno nejmodernější technologií,
příjemné prostředí s intimním osvětlením, vyniknou zde speciální světelné UV efekty
osvětlení drah. Dráha je vybavena mantinely, které zabraňují sklouznutí koule do žlábku,
což ocení hlavně děti.

Rezervace – Tel.739 105 002
email: info@luxorbowling.cz
Komenského 608
Kyjov 697 01
Oficiální webové stránky
www.luxorbowling.cz
Přidejte si nás na facebooku do přátel a mějte aktuální informace
www.facebook.com/luxorkyjov

Přejeme Vám dobrou chuť

v

PREDKRMY
100 g Šunková rolka s křenem, toast

………….

45,- (1)

100 g Talíř rajčat a mozzarelly s bazalkou zakáplý
olivovým olejem servírovaný s toastem

………….

65,-(1,3,7)

Tradiční česnečka (šunka,sýr,opečený chléb)

………….

35,- (1,7)

Jemný žampionový krém

………….

40,-(1,7)

Vývar s nudlemi

………….

40,-(1,3,7)

Polévka dle denní nabídky

………….

30,-(1)

POLÉVKY

v

Lehké OBEDOVÉ SALÁTY s toastem
300 g Zeleninový salát Luxor s kousky kuřecího masa,
obohacený anglickou slaninou, doplněný sázeným vejcem,
bílým zelím, rajčaty, paprikou, okurkou, sýrem a přelitý tatarkou …. 110,-(1,3,7)
300 g Talíř sezónní zeleniny s dokřupava smaženými kuřecími kousky
v pikantním těstíčku ………………………………………………………

110,-(1,7)

300 g Šopský salát s rajčaty, okurkou, paprikou a balkánským sýrem ….

85,-(1,7)

300 g Těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem, jogur/tatarka …

110,-(7)

300 g Zeleninový salát s tuňákem ………………………………………………

110,-(4)

RYBY
200 g Grilovaný losos s bylinkovým máslem

………

135,-(7,4)

200 g Grilovaný losos podávaný se smetanovo-koprovou omáčkou …….

135,-(7,4)

200 g Grilovaný losos se zapečeným sýrem

135,-(7,4)

………

v

KURECÍ
150 g Tradiční kuřecí řízek ………………………………………………………… 120,-(1,3,7)
150 g Kuřecí steak ORIENT ochucený kořením chilli a kari, provoněný
směsí bylinek a česnekem …………………………………………………

120,-(1)

150 g Kuřecí medailonky zapečené s rokforovým sýrem

………………

120,-(7)

150 g Kuřecí kapsa plněná hermelínem a olivami

………………

120,-(7)

150 g Kuřecí nudličky na žampionech ………………………………………….

120,-(1)

200 g Strakonický mls (cibule,slanina,žampiony,česnek,chilli,rajčata) ………

140,-(1)

v

VEPROVÉ
200 g Vepřové medailonky připravené z kotlety ………………………………

140,-

150 g Pikantní masová směs (kečup,česnek,chilli)

........................…………

195,-(7)

200 g Smažený vepřový řízek „Luxor“ z krkovičky nakládané
v česnekové marinádě………………………………………………………

130,-(1)

200 g Krkovice na grilu s česnekem a opečenou cibulkou …………………

150,- (1)

200 g Vepřová kapsa plněná nivou a slaninou s hříbkovou omáčkou ……

150,- (1,7)

v

HOVEZÍ
200 g Steak z hovězí svíčkové s houbovou omáčkou

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

260,-

200 g Steak z hovězí svíčkové přelitý pepřovou omáčkou

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

260,-

200 g Rumpsteak Dabl

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

190,-

150 g Tatarský biftek servírovaný s topinkou

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

210,-(1,3)

Stupeň propečenosti u hovězího masa:
1. Rare – krvavý – lehké okrajové propečení
2. Medium rare – mírně propečený – na okrajích růžový, uprostřed mírně krvavý
3. Medium – celý steak do růžova propečený
4. Medium well – okraje propečené, uprostřed růžový
5. Well done – celkově propečený

Pro MALÉ RATOLESTI
80 g Kuřecí řízeček smažený v trojobalu ……………………………………
120 g Penne v sýrové omáčce

………………………………………………

65,-(1,3,7)
65,-(1,7)

80 g Kuřecí nudličky se šunkou ………………………………………………

65,-(1)

160 g Těstoviny na sladko (výběr posypu: kakao,mák,skořice) ………………

65,-

v

TESTOVINY
350 g Penne ochucené sýrovou omáčkou a kuřecím masem ………………
350 g Špagety po milánsku (kečup,smetana,slanina) …………………………
350 g Gnocchi s kuřecím masem s houbovou omáčkou …………………

110,-(1,7)
100,-(1,3,7)
120,-(1)

BEZMASÁ – RIZOTA
150 g Smažený sýr…………………………………………………………………

85,-(1,3,7)

100 g Smažený hermelín…………………………………………………………

85,-(1,3,7)

250 g Rizoto se žampiony a smetanovým přelivem s parmezánem
zdobené cherry rajčátky …………………………………………………

100,-(1,7)

250 g Rizoto s kousky kuřecího masa s čerstvou zeleninou ……………

100,-

200 g Smažené žampiony ………………………………………………………

100,-(1,3,7)

150 g Sýrová jehla (3 druhy sýrů) ………………………………………………

120,-(1,3,7)

v

NECO K PIVU A VÍNU
Křupavé topinky se šunkou a sýrem…………………………………………………. 65,-(1,7)
Křupavé topinky s pivním blaženstvím………………………………………………. 75,-(1,7)
Křupavé topinky s pikantní masovou směsí …................................................. .. 85,- (1,3)
Teplé chipsy-sůl, česnek, gril ………………………………………………….……… 45,Pizza tyčinky-česnek,olivový olej.....…………………………………………………. 45,-(1)
Plněné pizza tyčinky 200g – šunka,slanina,sýr,tomato…………………………. 110,-(1,7)
Cibulové kroužky smažené v pivním těstíčku 200g ……………………………… 45,-(1,3)
Pražené mandle……………………………………………………………………………50,-(5)
Pistacie……………………………………………………………………………………...45,-(5)
Arašidy…………………………………………………………………………………….. 35,-(5)
Brambůrky………………………………………………………………………………… 35,-

v

MOUCNÍKY
2ks Palačinky s nutelou a šlehačkou………………………………………………

65,-(1,3,7)

2ks Palačinky s horkými malinami, zmrzlinou a šlehačkou……………………

75,-(1,3,7)

4ks Lívanečky s jahodami a šlehačkou……………………………………………

65,- (1,3,7)

Horké maliny se zmrzlinou a šlehačkou ……………………………………

70,-(7)

Ovocný pohár se zmrzlinou ………………………………………….........…

50,- (7)

Moučníky dle aktuální nabídky z naší kuchyně ……………......….……

30,-

v

PRÍLOHY
200 g Hranolky……………………………………………………………………………..35,200 g Americké brambory………………………………………………………………. 35,200 g Smažené dolar chips…………………………………………………………….. 35,200 g Krokety………………………………………………………………………………35,200 g Vařené brambory…………………………………………………………………..30,250 g Myslivecké brambory pečené na pánvi se slaninou, cibulí a žampiony... 40,150 g Dušená rýže…………………………………………………………………………30,150 g Kukuřice na másle…………………………………………………………………40,-(7)
150 g Zelenina dušená na másle………………………………………………………. 40,-(7)
200 g Rozpečený chléb…………………………………………………………………..25,-(1,3)
200 g Grilovaná zelenina……………………………………………………………….. 40,-

v

OMÁCKY
Bylinková se zakysanou smetanou………………………………………………….. 20,-(7)
Tatarská, Ďábelská, Česneková………………………………………………………. 20,-(7)
Dressing dle aktuální nabídky………………………………………………………… 25,Sýrová omáčka teplá........................................…………………………………….... 30,-(7)

PIZZA
Luxor....................................................................................................................125,- (1,7)
-tomato, sýr, šunka, anglická slanina, salám, feferonka, niva, kukuřice
Sýrová……………………………………………………………………………………90,-(1,7)
-tomato, oregáno, sýr
Žampionová……………………………………………………………………………. 90,-(1,7)
-tomato, sýr, žampiony, oregáno
Lesní…………………………………………………………………………………… 100,-(1,7)
-tomato, šunka, houby, sýr, oregáno
4 sýry……………………………………………………………………………………110,-(1,7)
-tomato, oregáno, 4 druhy sýrů
Farmářská………………………………………………………………………………100,-(1,7)
-tomato, anglická slanina, kukuřice, sýr, oregáno
Salámová……………………………………………………………………………… 110,-(1,7)
- tomato, 3 druhy salámů, sýr, oregáno
Beduín……………………………………………………………………………….… 115,-(1,3,7)
- tomato, šunka, anglická slanina, sýr, vejce
Exotická…………………………………………………………………………………110,-(1,7)
- tomato, ananas, šunka, sýr, oregáno
Šunková………………………………………………………………………………… 95,-(1,7)
- tomato, šunka, sýr, oregáno
Tuňáková……………………………………………………………………………… 110,-(1,3,4,7)
- tomato, tuňák, cibule, sýr, vejce, oregáno
Špenátová……………………………………………………………………………... 110,-(1,7)
-tomato, špenát, sýr, anglická slanina, salám
Feferonková…………………………………………………………………………… 110,-(1,7)
- tomato, feferony, anglická slanina, šunka, sýr, oregáno
Berber…………………………………………………………………………………. 110,-(1,4,7)
- uzený losos, smetana, sýr
Udělejte si pizzu dle vlastní fantazie + výběr z EXTRA……………………………. 80,Krabice na pizzu………………………………………………………………………….. 10,-

Extra
50g
100g
100g
50g
100g
10g
30g
50g
50g
50g
50g
70g
50g
30g
50g
50g
50g
50g
80g
30g
100g
20g
100g
100g
50g
50g
50g
50g
50g
70g
50g
50g
1ks
50g

Ananas
…………………………………………………………………………………
Balkán
…………………………………………………………………………………
Brokolice
…………………………………………………………………………………
Broskve str. …………………………………………………………………………………
Cibule
…………………………………………………………………………………
Česnek
…………………………………………………………………………………
Feferona
…………………………………………………………………………………
Hermelín
…………………………………………………………………………………
Jahody str. …………………………………………………………………………………
Klobás
…………………………………………………………………………………
Krevety
…………………………………………………………………………………
Kukuřice
…………………………………………………………………………………
Kuřecí maso…………………………………………………………………………………
Maliny mražené ……………………………………………………………………………
Mandarinky str. ……………………………………………………………………………
Mozzarela …………………………………………………………………………………
Niva
…………………………………………………………………………………
Okurek str. …………………………………………………………………………………
Okurek
…………………………………………………………………………………
Olivy
…………………………………………………………………………………
Paprika
…………………………………………………………………………………
Parmezán …………………………………………………………………………………
Plody moře …………………………………………………………………………………
Rajče
…………………………………………………………………………………
Salám tvrdý …………………………………………………………………………………
Slanina anglická ……………………………………………………………………………
Smetana
…………………………………………………………………………………
Sýr eidam …………………………………………………………………………………
Sýr uzený …………………………………………………………………………………
Špenát
…………………………………………………………………………………
Šunka
…………………………………………………………………………………
Tuňák
…………………………………………………………………………………
Vejce
…………………………………………………………………………………
Žampiony …………………………………………………………………………………
Miska na jídlo ………………………………………………………………………………

10,30,10,10,6,8,10,14,10,15,15,10,15,10,10,12,14,10,15,12,18,20,50,12,15,15,12,10,10,15,12,14,9,10,10,-

