Studené předkrmy
50 g Krevetkový kokteil

55,-

2 ks Domácí houstičky s pomazánkou

30,-

Polévky dle denní nábídky
Teplé předkrmy
100 g Restovaná drůbeží jatýrka s mandlemi

90,-

100 g Restovaná drůbeží jatýrka na majoránce

90,-

80 g Bramboráčky s masovou pikantní směsí

95,-

90 g Plněný hermelín šunkou na opečené skývě
chleba

75,-

90 g Grilovaný kozí sýr s medem a marinovaným
jablkem

98,-

200 g Grilovaný steak z lososa s bylinkovou salsou

205,-

200 g Medailonky z vepřové panenky s houbovou
omáčkou

180,-

200 g Vepřová krkovice přírodní s česnekovým
dipem a bylinkovými bramborami

180,-

Jídla na objednávku
200 g Steak z lososa s bylinkovou omáčkou

190,-

200 g Steak z lososa s glazovanou zeleninou

205,-

150 g Krůtí medailonky s karamelizovanými
jablky a šťouchanými bramborami

175,-

Velký club sendvič s kuřecím masem,
slaninou, sázeným vejcem a hranolky

135,-

150 g Restovaná kuřecí prsíčka s tymiánovou
omáčkou a dušenou rýží

155,-

150 g Restovaná kuřecí prsíčka s teplou zeleninou

132,-

200 g Kuřecí kousky obalované v koření Tandoori

135,-

Předkrmy / speciality / jídla na objednávku

Naše speciality

150 g Kuřecí prsíčka se slaninou a pórkem
zapečená na bramboráčcích

145,-

150 g Kuřecí rarášky (kuřecí kousky smažené
v pikantním těstíčku)

135,-

200 g Steak Rick (bramboráčky proložené
kuřecím a vepřovým masem)

158,-

200 g Vepřová krkovička na bylinkách a červeném
víně

155,-

150 g Medailonky z vepřové panenky se slaninou
a fazolkami

160,-

100 g Penne s kuřecím masem a smetanou

110,-

Vegetariánská nabídka
Špecle s cibulkou a parmazánem

75,-

Grilovaná sezónní zelenina s plátky
opékaných brambor

75,-

Smetanové tagliatelle se sušenými rajčaty
a hoblinami parmazánu

95,-

Penne s houbovou omáčkou

75,-

Saláty
100 g Caesar salát s kousky lososa

135,-

100 g Caesar salát s kuřecím masem

110,-

100 g Zeleninový salát s kuřecím masem

115,-

100 g Zeleninový salát se šunkou, jablky a křenem
Farmářský salát se slaninou a pošírovaným
vejcem

95,95,-

Listový salát s kozím sýrem a medovými
jablky

125,-

Zeleninový salát s mozzarellou a olivami

95,-

Přílohy
200 g Vařené brambory

25,-

200 g Opékané brambory

30,-

200 g Šťouchané brambory

30,-

200 g Americké brambory

30,-

200 g Smažené hranolky

30,-

200 g Špecle s restovanou cibulkou a parmazánem

45,-

3 ks Bramboráčky

39,-

200 g Dušená rýže

28,-

200 g Teplá zelenina

45,-

Opečená bagetka s bylinkovým máslem

15,-

Míchaný zeleninový salátek

35,-

Tatarská omáčka

12,-

Kečup

8,-

Pralinkové knedlíčky s vanilkovou zmrzlinou
a šlehačkou ※ naše specialita
2 ks Jablkový závin se šlehačkou a vanilkovou
zmrzlinou

68,45,-

Jablkový závin

18,-

Sachr dort

32,-

Banán s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou
a polevou

59,-

Flambované ovoce se zmrzlinou

55,-

Banán / ananas v karamelu se zmrzlinou
a šlehačkou

47,-

2 ks Palačinky s ovocem, zmrzlinou a šlehačkou
Další dezerty naleznete v Týdenní nabídce.

64,-

Vegetariánská nabídka / saláty / přílohy / dezerty

Dezerty

Poháry
Domácí zmrzlina dle denní nabídky
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou
a polevou

59,-

Horké lesní plody se zmrzlinou, šlehačkou
a polevou

69,-

Přehled obsažených alergenů je na vyžádání
u obsluhy.

Aperitivy
1 dl
1 dl
1 dl
1 dl
4 cl
4 cl

Cinzano bianco
Cinzano rosso
Martini bianco
Martini extra dry
Campari bitter
Royal Oporto White

49,49,53,53,49,49,-

Bílá vína
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

l
l
l
l
l
l
l

Rulandské bílé, odrůdové suché
Chardonnay, odrůdové suché
Tramín červený, odrůdové suché
Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché
Chardonnay, pozdní sběr, suché
Sauvignon, pozdní sběr, polosuché
Rýnský ryzlink, pozdní sběr, suché

180,180,180,250,250,250,250,-

Aktuální nabídka pozdních sběrů u obsluhy.

Růžová vína
0,75 l Odrůdové víno dle nabídky

180,-

Červená vína
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

l
l
l
l
l

Modrý portugal, suché
Frankovka, suché
Svatovavřinecké, odrůdové suché
Frankovka, pozdní sběr, suché
Modrý Portugal, pozdní sběr, suché

180,180,180,250,250,-

Rozlévaná vína
0,25 l Dle nabídky

45,-

Poháry / aperitivy / vína

Aktuální nabídka pozdních sběrů u obsluhy.

Šumivá vína
0,75
0,75
0,75
0,10

l
l
l
l

Bohemia
Bohemia
Bohemia
Bohemia

Sekt
Sekt
Sekt
Sekt

demi sec
brut
Rosé demi sec
demi sec

205,205,205,29,-

Pivo
0,3 l Pilsner Urquell (lahvové)
0,5 l Pilsner Urquell (lahvové)
0,5 l Radegast Birrel (nealko, lahvové)

30,35,25,-

Whisky
4 cl Ballantine's
4 cl Grant's

65,75,-

Whiskey
4 cl Medley's
4 cl Tullamore Dew

65,75,-

Bourbon
4 cl Jim Beam

65,-

Vodky
4
4
4
4

cl
cl
cl
cl

Vodka Smirnoff
Vodka Amundsen
Vodka Finlandia
Pražská vodka

65,45,55,45,-

Ostatní destiláty
4
4
4
4
4

cl
cl
cl
cl
cl

Moravská švestka
Gin Beefeater
Metaxa
Tequila Sierra Reposado
Tequila Sierra Silver

45,65,45,65,65,-

Likéry
4
4
4
4
4
4
4
4

cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl

Becherovka
Jägermeister
Fernet Stock
Fernet Stock citrus
Baileys
Griotte
Bols (Blue Curacao, Peach, Banana)
Boris Jelzin Apple

38,65,38,38,45,38,65,38,-

0,25
0,75
0,20
0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,30
0,20
0,30
0,30
1,00

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá)
Römerquelle (minerální voda neperlivá, perlivá)
Cappy dle výběru
Džus rozlévaný (jablko, pomeranč)
Tonic Kinley Water
Tonic Kinley Ginger
Tonic Kinley Bitter rose
Fanta
Coca Cola
Coca Cola light
Sprite
Americká limonáda
Domácí limonáda dle nabídky
Domácí limonáda dle nabídky

20,43,28,25,28,28,28,28,28,28,28,45,29,55,-

Šumivá vína / pivo / destiláty / likéry / nealkoholické nápoje

Nealkoholické nápoje

Káfíčkový list
Všechny kávové nápoje připravujeme z naší kávy, kterou
si sami pražíme a zároveň prodáváme. Naším cílem je Vám
ukázat, jak má káva doopravdy chutnat a nezničit práci všech,
kteří se podíleli na cestě kávy do Vašeho šálku.
Kávy na bázi espressa připravujeme vždy z aktuální kávy,
která je na mlýnku. Kávu na alternativní metodu přípravy
si můžete vybrat z našich jednodruhových káv. Na chuťové
profily se zeptejte naší obsluhy, která Vám ráda poradí.

Alternativní metody přípravy kávy
Vacuum pot
2 šálky (230 ml)
3 šálky (350 ml)

74,95,-

French press
1 šálek (150 ml)
2 šálky
4 šálky

38,72,128,-

Aeropress
1 šálek (250 ml)
Káva z Aeropressu má jemnější tóny vhodná na pozdější odpoledne
jako pohlazení.

52,-

Hario V-60
1 šálek (230 ml)
Jedna z nejoblíbenějších metod na přípravu kávy.
Káva má výraznější tělo.

52,-

1 šálek (230 ml)
2 šálky
3 šálky

55,100,150,-

Chytráček ※ novinka
1 šálek (230 ml)
2 šálky

55,100,-

Kávičkový list / alternativní metody přípravy kávy

Chemex

Kávy
Espresso
silná a lahodná aromatická káva, 30 ml vody

34,-

Espresso doppio
dvojité espresso, 50 ml vody

60,-

Espresso americano
podáváme jako klasické espresso ve větším šálku s konvičkou horké
vody, espresso si můžete dolít vodou podle vlastní chuti

34,-

Espresso macchiato
espresso s našlehanou mléčnou pěnou, 30 ml vody

36,-

Cappuccino
espresso s našlehanou mléčnou mikropěnou ve větším šálku

38,-

Cappuccino A.Málka
cappuccino, ve kterém je vložen kousek čokolády

45,-

Flat white
dvojté espresso s našlehanou mléčnou mikropěnou

65,-

Caffé latte macchiato
espresso s našlehanou mléčnou mikropěnou rozdělené ve třech
vrstvách

39,-

Caffé latte macchiato, různé příchutě
espresso s našlehanou mléčnou mikropěnou rozdělené ve třech
vrstvách

44,-

Řecká káva
káva připravená tradičným způsobem v džezvě

34,-

Káva vídeňská

42,-

Turecká káva

28,-

Amálčino tajemství

49,-

Kávy s alkoholem
Káva alžírská
vaječný likér, šlehačka

48,-

Káva irská
whisky, šlehačka

58,-

Káva královská
metaxa, šlehačka

58,-

Ledové Hario V60

57,-

Ledové caffé latte

43,-

Ledová káva
espresso s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

52,-

Affogato
zmrzlina zalitá espressem

49,-

Frappé s mlékem a cukrem dle Vašeho přání
typický řecký nápoj z instantní kávy

38,-

Kávové slunce
espresso s pomerančovým džusem a ledem

39,-

Kávový čaj „Cascara“

tradiční nápoj nazývaný Cascara, čaj ze sušených kávových třešní je starší
než samotná příprava kávy. V chuti můžete rozeznat tóny šípků či tabáku
a překvapí Vás sladkost nápoje
Čaj z kávových třešní

40,-

Ledový kávový čaj

45,-

Nabídka čajů

k čajům servírujeme citron, med a cukr
Sáčkový čaj

29,-

Zázvorový čaj (čerstvý zázvor)

35,-

Sypaný čaj

35,-

Kávy / čaje / čokoláda / ostatní teplé nápooje

Studené kávy

Chai latte ※ Novinka
extrakt černého čaje se směsí koření (badyán, skořice,…)

38,-

London fog ※ Novinka
Sypaný čaj Earl Grey s vanilkovým sirupem a našlehanou mléčnou
mikropěnou

43,-

Ledové sypané čaje
Ledový ovocný čaj

45,-

Ledový zelený čaj

45,-

Plantážní horká čokoláda
Ghana 40% ※ Novinka
Jemná čokoláda s nádechem oříšků

48,-

Ostatní teplé nápoje
Belgická čokoláda

45,-

Tradiční čokoláda

38,-

Punč

38,-

Grog

38,-

Polabský grog
červené víno, slivovice, rum

45,-

Svařené víno

45,-

Horká medovina

50,-

Medový punč
med, citronová štáva, punč

45,-

Villa A.Málka je secesní dům, jehož stavba se datuje do roku 1910.
V této době se v Poděbradech začalo rozvíjet lázeňství a právě lázeňským
hostům, kteří zde byli ubytovaní, vila zpříjemňovala pobyt svou skvělou
polohou v blízkosti lázeňských domů, kolonády a krásného parku.
Po roce 1948 vila sloužila jako nájemní dům a svými obyvateli byla
bohužel značně zdevastována. Při rekonstrukci v roce 2004 bylo dosaženo
kompletního obnovení její původní podoby. Doba rekonstrukce trvala
necelý rok a byla dokončena v roce 2005.
V roce 2010 byla v rekonstruovaných sklepních prostorách otevřena
kavárna - restaurace, která svým návštěvníkům nabízí posezení v jedinečném
interiéru s útulnou atmosférou. V Café-restaurantu se specializujeme na
prvotřídní přípravu a podávání kávy, kterou si sami pražíme i prodáváme.
Villa A.Málka nabízí k ubytování jedno apartmá a osm dvoulůžkových
pokojů, z nichž dva mají možnost přistýlky. Každý pokoj je vybaven
vlastním sociálním zařízením TV, satelitem a telefonem. K příjemnému
posezení slouží malá jídelna, kde jsou podávány snídaně. V roce 2012 jsme
rozšířili naše služby o nabídku masáží, koupelí a finské sauny.

Naším hlavním cílem je poskytování co nejkvalitnějších služeb v rámci
celého penzionu. Villa A.Málka chce zůstat věrna myšlence výjimečného
zařízení v oblasti hotelnictví v Poděbradech. Naším přáním je, aby se
hosté u nás cítili dobře a aby se k nám rádi vraceli.

Villa A.Málka

Palachova 221/7, 290 01 Poděbrady
+420 739 996 181
www.vilaamalka.cz
info@vilaamalka.cz

