
- Speciální vína -

Porto 8cl - Ideální k modrému sýru

Porto, 10 let staré Tawny ............................ 150Kč

Vin Jaune - Dokonalá kombinace s Comté

sklenička 8cl .............................................. 200Kč

Ostatní nápoje

Káva ............................................................. 35 Kč

Káva s mlékem ............................................38 Kč

Čaj................................................................38 Kč

Evian ............................................................50 Kč

Perrier ......................................................... 60 Kč

Orangina .................................................... 60 Kč

Kofola ..........................................................39 Kč

Ovocný džus ................................................39 Kč

Cidre z Normandie ...................................100 Kč

Upozorňujeme,                 
že objednávky sýrových 
talířů končí hodinu před 

uzavřením obchodu.

Degustační prkénka 

Vítejte v prvním sýrobaru v Praze. 

Nabízíme Vám 3 možnosti ochutnávky 

našich sýrových a masných specialit z 

Francie.

1 - Dnešní nabídka

190 Kč/osoba.                            
220 Kč při pouze jedné osobě.

Důvěřujte našim zkušenostem a my Vám 

připravíme degustační talíř plný harmo-

nických chutí.

Vytvoříme Vám selekci  sýrů a masných 

výrobků.

Sýrařova volba .............. 170g min/osoba

Sdělte nám, co Vám chutná (jemnější či 

výraznější sýry), co byste rádi ochutnali, 

případně co raději oželíte.

Řezníkova volba ........... 140g min/osoba

Vybereme Vám tři druhy uzenin a dva druhy 

paštik, paté a/nebo rillette.

Něco mezi sýrařem a řezníkem                                      
160g min/osoba

Sdělte nám, co Vám chutná (jemnější či 

výraznější sýry), co byste rádi ochutnali, 

případně co raději oželíte.

Otevírací doba
Po – Pá .......10:00 – 21:00

So ............... 10:00 – 19:00

Ne ...........................zavřeno



2 - Dle Vašeho výběru

Cena vybraného produktu              
+ 50 Kč za osobu

Máte možnost si vybrat jakýkoli výrobek. 

Mějte, prosím, na paměti, že většina 

produktů nám nedovoluje ukrojit menší 

kousek než 100g a některé výrobky jsou jen 

kusové. Při výběru sýru přímo z lednice 

doporučujeme před konzumací minimálně 15 

minut počkat, aby se správně rozvinula jeho 

chuť a  textura.

3 - Po mém

135 Kč/100g

Vyberte si z Dnešní nabídky a sdělte nám, 

který sýr a kolik byste si ho přáli. Skvělý 

způsob výběru pro malý talíř nebo speci  c-

kou kombinaci sýrů.

- Navíc -

K vylepšení  Vašeho talíře si můžete objednat 

následující (zavisí na momentální dostup-

nosti).

Košík čerstvého chleba ..............30 Kč

Bageta nebo Pain de campagne (francouzský 

chléb). V případě, že dojde naše čerstvé 

pečivo, nabízíme zdarma pečivo rozmrazené.

Mistička okurek ............................25 Kč

Marmeláda z Baskicka ................25 Kč

Fíkovo-hořčičný confit ................25 Kč

Kešu, mandle ................................ 75 Kč 

Mix ořechů .....................................90 Kč 

Olivy z Provence ........................... 70 Kč

Víno v lahvích

Všechny láhve z vinotéky Fransýr můžete 

ochutnat přímo na místě. V daném případě 

navyšujeme uvedenou prodejní cenu        

+ 50 Kč za osobu. 

Každý týden nabízíme k degustaci jednu nebo 

dvě láhve rozlévaného vína za zvýhodněné 

ceny. Viz aktuální nabídka.

Rozlévaná vína

 - Bílá vína - 

Fleur de Maubert - Côtes de Gascogne

Colombard, Ugni-blanc, Gros manseng, Sauvignon

sklenička 15cl/karafa 50cl  .............. 60Kč / 150Kč

Chardonnay - Languedoc

sklenička 15cl/ karafa 50cl ...............75Kč / 190Kč

Fleur de givre - Côtes de Gascogne
Gros manseng (polosladké)

sklenička 15cl/ karafa 50cl ............. 80Kč / 200Kč

- Růžové víno -

Confidence - Coteaux du Pont du Gard 
Nielluccio, Syrah, Grenache

sklenička 15cl/ karafa 50cl ...............75Kč / 190Kč

- Červená vína -

Fleur de Maubert - Côtes de Gascogne
Tannat, Merlot

sklenička 15cl/ karafa 50cl .............. 60Kč / 150Kč

Costière de Nîmes - Côtes du Rhône
Grenache, Syrah

sklenička 15cl/ karafa 50cl ...............75Kč / 190Kč

Brouilly 2019 - Beaujolais 
gamay

sklenička 15cl/ karafa 50cl .............120Kč / 275Kč


