
Vážení hosté, 
srdečně Vás vítám v naší bývalé maštali, kterou jsme proměnili v rodinnou 
Restauraci u Reginy. Veškeré suroviny nakupujeme z místních zdrojů a vše 
připravujeme s láskou a domácí péčí. 
Proto věřím, že Vám u nás bude chutnat.

Romana Vaclíková
spoluzakladatelka pensionu Regina a Restaurace u Reginy

Menu
Restaurace u Reginy

Historie pensionu a restaurace 
Jako každá historická budova, i náš Pension Regina a Restaurace 

u Reginy má svou hlubokou historii. Celý příběh začíná na přelo-
mu 19. a 20. století, kdy se Josef Böhm, rodinný předek, oženil  
s dědičkou velkého hospodářství. Spravovat takové pozemky  
s sebou neslo ohromné sebezapření a nikdy nekončící dřinu. Josef 
si prožil své, dvakrát přišel o manželku a sám se musel postarat 
o sedm dětí. Jednou z potomků byla právě Regina, která po po-
válečném odsunu všech svých sourozenců za statek těžce bojovala. 
Po změně režimu musela s manželem Josefem Janouchem dokonce 
přihlížet, jak o rodinný majetek přichází. Naštěstí se jim později 
podařilo jejich domov zachránit a odkoupit zpět.

Reginina dcera, Věra, která už jako dítě pomáhala s chodem 
hospodářství, viděla u svých rodičů obrovskou sílu a odvahu. Není 
tedy žádným překvapením, že bojovala dále. V roce 1990, po smr-
ti maminky Reginy, se vrhla do obnovy svého rodného domova. 
Rozhodla se z něj vybudovat útulný rodinný pension, který ji bude 
maminku navždy připomínat. Po téměř čtyřech letech se pension 
přes všechny těžkosti podařilo dokončit, a to jen díky jejímu od-
hodlání a veliké pomoci od rodiny, sousedů a přátel. Paní Věra se 
nikdy nevzdala. Svou odvahu, zkušenosti a energii předala dceři 
Romaně a vnukovi Jakubovi, kteří pension vedou dnes.

Pět generací vložilo svá srdce do hospodářství, které nebylo 
jen domovem, ale především smyslem jejich života. Dnešní Pen-
sion Regina, tak v sobě navždy ponese obrovskou touhu se nikdy 
nevzdát.

u Reginy
Restaurace 



Saláty
300g Zeleninový salát s kuřecím masem, zálivka 120 Kč
300g Selský zeleninový salát, šunka, sýr, dresink 110 Kč
200g Míchaný zeleninový salát, zálivka 80 Kč

Dětská jídla
150g Přírodní plátek, hranolky 120 Kč
150g Kuřecí / vepřový řízek, hranolky 120 Kč
200g Kuřecí / vepřový řízek, hranolky 150 Kč
(na přání smažený sýr)

Tatarská omáčka, kečup 10 Kč

Dezerty
Babiččiny palačinky (2ks) 80 Kč
(domácí marmeláda, zmrzlina a šlehačka) 

Palačinky (2ks) s medem, ořechy a šlehačkou 75 Kč
Zmrzlinový pohár s horkým lesním ovocem 55 Kč

Nápojový lístek
Točené pivo
0,5 l Kozel 11°  35 Kč
0,3 l Kozel 11°  25 Kč
0,5 l Plzeň 12°  42 Kč
0,3 l Plzeň 12°  30 Kč

Lahvové pivo 
0,5 l Frisco 40 Kč
0,5 l Nealko pivo  30 Kč

Nealkoholické nápoje  
0,25 l Pepsi  35 Kč
0,33 l Kofola  30 Kč
0,25 l 7 Up  35 Kč
0,25 l Mirinda 35 Kč
0,25 l Tonic 35 Kč
0,33 l Mattoni 25 Kč
(neperlivá, jemně perlivá, perlivá)

Ovocné džusy 
0,25 l Jablko 35 Kč 
0,25 l Pomeranč 35 Kč 

0,25 l Multivitamín 35 Kč 
0,25 l Jahoda 35 Kč 

Domácí nápoje 
0,5 l Limonáda dle nabídky  49 Kč

Káva 
Espresso  35 Kč
Cappuccino  40 Kč
Caffe Latte 45 Kč
Káva turecká  30 Kč
Káva rozpustná 30 Kč
Vídeňská káva  40 Kč

Teplé nápoje 
0,4 l Čaj sypaný s medem 40 Kč
(ovocný, černý, zelený, bylinkový)

0,2 l Svařené víno 40 Kč
Grog  40 Kč

Víno rozlévané (Vinařství Kubík, Velké Bílovice)
0,2 l Veltlínské bílé  40 Kč
0,2 l Modrý Portugal 40 Kč
Lahvová vína viz vinný lístek
Sekty 
0,75 l Bohemia Sekt 230 Kč

Česká klasika
4 cl Becherovka 45 Kč
4 cl Slivovice 40 Kč
4 cl Rum 35 Kč
4 cl Zelená 35 Kč
4 cl Vodka 35 Kč
4 cl Likér s příchutí 40 Kč
4 cl Fernet Stock 40 Kč
4 cl Fernet Stock citrus  40 Kč

Lihoviny
4 cl Jägermeister  60 Kč
4 cl Gin 50 Kč
4 cl Whisky dle nabídky 60 Kč

*širší nabídka alkoholických nápojů na dotaz u obsluhy

 Jídelní lístek
Předkrmy
180g Hovězí tataráček 180 Kč 
(namíchané hovězí maso dle vlastní receptury, 6 kusů topinek, česnek)

200g Sedlákovo prkénko 110 Kč
(uzená slanina, sýr, domácí pomazánka, paštika, zelenina, pečivo)

200g Reginina sýrová chuťovka 110 Kč
(vlastní receptura nakládaného sýra, zelenina, česnek, olivy, pečivo)

Polévky
Polévka dle denní nabídky 45 Kč

Pro fajnšmekry
200g Vepřová panenka s omáčkou z lesních hub 190 Kč
(opečené brambory)

200g Vepřová panenka ve slanince s jemnou pepřovou 
omáčkou 190 Kč 
(opečené brambory)

300g Mix grilovaného masíčka 250 Kč
(kuřecí maso, vepřová panenka, hovězí maso, pečená brambora  
s česnekovým dipem)

200g Kuřecí steak na másle a bílém víně 190 Kč
(cherry rajčátka, olivy, čerstvá bazalka, opečené brambory)

200g Kuřecí steak s parmazánovou omáčkou 180 Kč
(opečené brambory) 

200g Filet z candáta na másle a rozmarýnu 190 Kč
(s jemnou omáčkou z bílého vína, opečené brambory)

Naše tradiční kuchyně
220g Medvědí tlapa, domácí hranolky 180 Kč
(smažená vepřová pečeně plněná šunkou, slaninou, sýrem, feferonkou,  
pikantní dip)

200g Šumavská bašta, domácí bramboráčky 170 Kč
(kuřecí maso v pikantní omáčce, čerstvé žampiony, sýr, cibulka) 

200g Krkovička na česneku, domácí bramboráčky 180 Kč

Chuťovky ze světa
200g Hovězí hamburger bez / s hranolky 135 / 175 Kč 
33Ø Domácí pizza Regina  140 Kč 
(rajčatový základ, mozzarella, šunka, salám, čerstvě žampiony)

Bezmasé
300g Nočky se špenátem a čerstvými žampiony 120 Kč
(nočky, špenát, smetanová omáčka a parmezán) 

200g Restovaná zelenina 50 Kč 


