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     Historická postava sedláka Chvojky 
 

Matěj Chvojka 1755-1791 
  

 Jméno Chvojka se v Roudnici vyskytuje v mnoha popisných číslech, neboť zde 

vzniklo několik větví Chvojkova rodu.  
 

           Současnost u sedláka Chvojky 
 

Snažíme se provozovat klasickou českou kuchyni s moderními prvky s přihlédnutím 
na nové trendy ve stravování. Až na malé výjimky se snažíme všechna naše jídla 
připravovat přímo u nás a z naprosto čerstvých surovin a ten samý den je 

všechny prodat. Naše nabídka jídel je odraz z našeho mnohaletého provozování 
této restaurace a požadavků Vás našich hostů. 
Krom vynikajících pokrmů z našeho jídelního lístku Vám připravíme prakticky 

cokoliv co si řeknete od mořských plodů po místní speciality přes Italskou 

kuchyni nebo českou zabíjačku na vaše: 
Oslavy narozenin 

Svatby 

Zádušní hostiny 
Firemní večírky 
Školení 
 

Prostě přijďte k nám hodovat. 
 

Další co Vám můžeme nabídnout je rozvoz jídel s výběrem ze dvou polévek a čtyř 
hlavních jídel s přihlédnutím na zdravé stravování za velice příznivé ceny. 
 

V našem motorestu můžete samozřejmě využít možnost ubytování na jednu noc a 
nebo na celý rok. Máme v nabídce od dvoulůžkových pokojů, přes apartmány s 

celkovou kapacitou přesahující 50 lůžek. 
 

Všechny další informace o cenách a dostupnosti získáte u našeho personálu. 
 

 

  



 

Speciality u sedláka Chvojky: 
 

1 ks Polévka, gulášová/dršťková přesnídávková   35,- 

2 ks Topinka s pikantní masovou směsí, sypaná sýrem  77,- 

150g Výpečky, bramborový knedlík, zelí   99,- 

150g Pikantní masová směs v bramboráku   135,- 

 (směs mas a zeleniny, cibule, rajčata) 
150g Maďarský guláš, 4 ks bramboráčky   135,- 

 (hovězí maso, cibule, paprika, kmín,česnek, rajčatový protlak) 
¼ Pečené kachny, variace knedlíků a zelí   145,- 

200g Kung – pao z kuřecího masa, rýže   149,- 

 (kuřecí maso, sojová omáčka, zázvor, paprika, arašídy) 
200g Játra na roštu s cibulkou, hranolky, tatarka  149,- 

 (vepřová játra, cibule, slanina) 
250g Šoférská bašta, variace knedlíků a zelí   149,- 

 (uzené vepřové maso, pečené vepřové maso, grilovaná klobása) 
120g Omáčka s masem dle denní nabídky, houskový knedlík   99,- 

   

Naše maso z grilu: 
  

150g Kuřecí steak na bylinkách    110,- 

             (kuřecí maso, tymián) 
200g Kuřecí steak se zapečeným Hermelínem   135,- 

 (kuřecí maso, plísňový sýr) 
200g Kuřecí steak s anglickou slaninou   135,- 

 (kuřecí maso, anglická slanina) 
200g Kachní prso s brusinkovou omáčkou   145,- 

200g Medailonky z vepřové panenky s brusinkami/pomeranči  145,- 

200g Vepřová krkovička na grilu, cibule   145,- 

200g Steak z krkovice s grilovanou paprikou   145,- 

200g Vepřová kotleta Argentina, s žampiony   150,- 

200g Hovězí roštěná, volské oko, cibulka         220,-  
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Těstoviny: 
 

200g Gnocchi s kuřecím masem a sýrovou omáčkou  99,- 

 Mozarela, parmezán, sýr s modrou plísní, kuřecí maso, smetana, 
              sůl, pepř, česnek) 
200g Gnocchi s kuřecím masem a špenátem   99,- 

 Mozarela, parmezán, sýr s modrou plísní, kuřecí maso, smetana,  
              sůl, pepř, česnek, špenát) 
200g Špagety aglio olio peperoncino    110,- 

 (olivový olej, sůl, pepř, feferonky, česnek, petržel, parmezán) 
200g Špagety Pomodoro    130,- 

 loupaná rajčata, bazalka, sůl, pepř, česnek, cukr, olivový olej, 
              parmezán)200g  

200g  Špagety Carbonara     140,- 

 slanina, vejce, sůl, pepř, parmezán) 
  

 

 

Smažená  jídla: 
  

200g Smažené žampiony    75,- 

200g Smažený květák    75,- 

120g Smažený Eidam     75,- 

120g Smažený Hermelín    80,- 

120g Smažená Niva     85,- 

150g Kuřecí prsní řízek    105,- 

150g Vepřový řízek z kotlety    115,- 

150g Vepřový řízek s vůní česneku   125,- 

200g Gordon Blue     135,- 

             (kuřecí kapsa, sýr s modrou plísní, šunka) 
 

 

Seznam alergenů najdete vyvěšen v restauraci nebo na vyžádání u obsluhy. 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. 

VBK FOOD s .r.o. | Motorest u sedláka Chvojky | IČ: 05600847 | DIČ: CZ05600847 



 

Seznam alergenů najdete vyvěšen v restauraci nebo na vyžádání u obsluhy. 
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. 

VBK FOOD s .r.o. | Motorest u sedláka Chvojky | IČ: 05600847 | DIČ: CZ05600847 

 

 

Sladká jídla : 
  

2 ks Palačinky se zavařeninou s cukrem a šlehačkou   65,- 

220g Nudle s mákem a ovocem    75,- 

 (široké nudle, cukr, máslo, mák, sezónní ovoce) 
6 ks Ovocné knedlíky    89,- 

 (borůvkové, jahodové, mix) 
1Ks           Medovník/Sachr                                                    39,- 

 

 

Přílohy : 
  

200g Vařený brambor    25,- 

200g Opečený brambor    30,- 

200g Šťouchaný brambor    35,- 

              (vařený brambor, slanina, cibule, petržel) 
200g Bramborový salát(domácí)    30,- 

250g Bramboráčky domácí    40,- 

160g Houskový knedlík    25,- 

200g Bramborový knedlík    25,- 

150g Rýže      25,- 

200g Hranolky     35,- 

200g Smažené krokety    35,- 

200g Americké brambory    35,- 
  

Omáčky : 
  

50g Hořčice     10,- 

50g Kečup     10,- 

50g Tatarka     16,- 

50g Švestková omáčka    25,- 

50g Barbecue     25,- 

50g Brusinková     25,- 

50g Ze zeleného pepře a smetany   35,- 

  

 



 

Předkrmy : 
  

1 ks Utopenec, pečivo    39,- 

1 ks Smaženka(chléb, omeleta, zeleninová obloha)  39,- 

200g Domácí tlačenka s cibulí, pečivo   45,- 

120g Buřty na pivu s feferonkou a česnekem, pečivo  49,- 

150g Nakládaný Hermelín, pečivo    49,- 

150g         Gothajský salám s cibulí a octem                                   49,- 

200g Klobása XXL, kečup, hořčice, pečivo   50,- 

200g Ruské vejce, pečivo(br. salát, salám,okurka,majonéza)  65,- 

120g  Tatarák tři topinky(podle normy ČSN z dob minulých)lze násobit    145,- 
 

 

 

Saláty : 
  

160g Okurkový     19,- 

 (sůl, pepř, cukr, ocet, okurka) 
160g Zelný s koprem    22,- 

 (kopr, hlávkové zelí, sůl, pepř, ocet, cukr) 
160g Coleslaw     30,- 

 (hlávkové zelí, mrkev, celer, cibule, majonéza, sůl, pepř) 
160g Rajčatový s cibulí    22,- 

 (sůl, pepř, ocet, cibule, rajčata, cukr) 
200g Šopský     60,- 

 (rajče, okurka, paprika, červená cibule, balkánský sýr, sůl, pepř, 
 citrónová šťáva, olivový olej) 
200g Řecký     60,- 

 (rajče, okurka, paprika, červená cibule, balkánský sýr,  
 černé olivy, sůl, pepř, citr. šťáva, oliv. olej) 
200g          Ceasar salát                                                      145,- 

               (římský salát, opečené bagetky na kostičky bez tuku a zálivka 
 z dijonské hořčice,olivového oleje, majonézy, ančoviček  

a žloutků s pepřem, hoblinky pravého parmezánu)  
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Pečivo : 
 

1 ks Chléb     2,- 

1 ks  Rohlík     4,- 

  

 

Snídaně : 
 

3 ks Míchaná vajíčka    29,- 

3 ks Míchaná vajíčka s cibulkou    33,- 

3 ks Míchaná vajíčka se slaninou    35,- 

1 ks Hemenex     36,- 

2 ks Vídeňský párek    30,- 

100g         Šunka máslo okurka                                                 59,- 
200g         Omeleta                                                            85.-   

  

 Hotelová snídaně komplet    100,- 

 (teplé a studené pití, libovolný výběr ze snídaně, pečivo) 
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