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PŘIJĎTE K NÁM, TADY JE BUDĚJOVICKÝ BUDVAR DOMA 
 

 
 

Více než 700 let se vaří v Českých Budějovicích chutné pivo a déle než století světově 
proslulý Budějovický Budvar. Lahodný pěnivý mok z orosené sklenice se pije pro chuť a 
radost, je společníkem na cestách za dobrým jídlem a zábavou. Bylo to především pivo, 
které proslavilo  Budějovice daleko za hranicemi našeho státu. Vlastní historie vaření piva 
začíná rokem 1265, kdy byly České Budějovice založeny českým králem Přemyslem 
Otakarem II., který dal městu významná privilegia, mezi něž náleželo i právo várečné. 
První pokus založit vlastní, český pivovar byl podniknut již v roce 1891 jako vytvoření 
konkurence německému Měšťanskému pivovaru. Iniciativa směřující k založení Českého 
akciového pivovaru vzešla z řad českých právovárečníků, z nichž jmenujme Augusta Zátku, 
Karla Čertíka, Antonína Effmerta. 
Budějovický Budvar byl tedy založen v roce 1895 jako první český akciový pivovar. Jako 
první sládek nastoupil od 1. dubna pan Antonín Holeček Po několika pokusech nastal konečně 
ten slavný den. 7. října 1895 byly uvařena první várka.  
Již počátkem roku 1897 dodával pivovar své výborné pivo do Prahy, Vídně, Terstu a jiných 
částí monarchie. Do historie pivovaru významně zasáhly Benešovy dekrety, podle kterých 
byl Budějovický Budvar v roce 1947 znárodněn. Dodnes jsme národním podnikem a naše 
roční produkce je kolem   1,2 milionu    hektolitrů piva. Vyrábíme   6 druhů piva: 
nealkoholické pivo Budweiser Budvar Free s obsahem alkoholu do 0,5%, novinku v produkci 
pivovaru výčepní pivo Pardál s obsahem alkoholu 3,8%, 10° výčepní pivo s obsahem alkoholu 
4,1%,  nejsilnější 16° BUD Super strong,  které obsahuje  7,6% alkoholu a největší podíl  
činí 12° ležák Budějovický Budvar, který má 5 % objemových alkoholu. Dalším  produktem 
Budějovického Budvaru je tmavý ležák, který má 4,9 % objemových alkoholů. 
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Nabídka návštěvnického centra  
n.p. Budějovický Budvar pro rok 2012 

 

 
 

Prohlídky pivovaru Budějovický Budvar pro rok 2012 
 

Exkurze v n. p. Budějovický Budvar jsou prováděny v otevírací době: 
Sezona   01.03.-31.12.  PO-Ne  09.00-17.00 
Minisezona   01.01.-28.02.  Út-So  09.00.17.00  Neděle a pondělí zavřeno 

 na základě předchozí objednávky. 
 

Minimální počet účastníků 5,  maximální 50 osob. 
Doba trvání exkurze je cca 60 minut. 

Cena exkurze v českém jazyce 100,- Kč/dospělí, 50,-Kč/student 
    

Cena exkurze v cizím jazyce    100,- Kč/dospělí, 50,- Kč/student 
 

Součástí exkurze je ochutnávka originálního světlého ležáku bez pasterizace a filtrace, 
podávaná přímo v ležáckém sklepě návštěvníkům starším 18 let. 

  
Exkurze je možná v českém, německém, anglickém, popř.francouzském, ruském,  

italském a španělském jazyce na základě předchozí objednávky. 
 

Platba je možná v hotovosti, fakturou či kreditní kartou  
( Visa, Euro-Master card, JCB, Diners Club, American Expres) 

  Při platbě bankovním převodem - fakturací požadujeme na objednávce uvedení DIČ + bankovní spojení. 
Stornopodmínky: 

Storno akceptujeme 2 dny před termínem prohlídky. 
1 den před konající se prohlídkou 10%. 

3 hodiny před  začátkem prohlídky 25%. 
2 hodiny před  začátkem prohlídky  35%. 
1 hodinu před začátkem prohlídky 50%, 

to vše z celkového počtu účastníků. 

Zároveň nabízíme možnost příjemného posezení s rozsáhlou nabídkou pohoštění včetně 
výběru ze skupinových menu v pivnici „Budvar“ – přímo v areálu pivovaru. 

V pivnici “Budvar“  si taktéž můžete vychutnat piva  
z domovského pivovaru Budějovický Budvar n.p.. 

 
Objednávky: 

Tel:  +420/387 705 347, +420/387 705 341 
Fax:  +420/387 313 325 
E-mail:  exkurse@budvar.cz 

 
Platba  v EUR je možná, kurzy přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.  
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Multimediální expozice  „Příběh budějovického piva“ 
 

-expozice je otevřená od 09.00 do 16.00 hodin dle sezónní otevírací doby 
Návštěvnického centra 
-minimální počet účastníků 8, maximální 24 osob  
(skupiny návštěvníků jsou do expozice vpouštěny v intervalu cca 18 minut) 
-doba trvání 1 cyklu expozice je cca 50 minut  
 

Cena expozice – expozice standard     60,- Kč / osoba 
Sleva - expozice zvýhodněná  50%                30,- Kč / osoba 
(platí pro děti do 15 let, studenty /po předložení průkazu ISIC/ a držitele průkazu ZTP) 

 
-součástí expozice je mimo jiné 3D kino, výtah – těžební věž, hologramy a jiné 
zajímavosti 
 
-komentář k expozici je možný v jazyce českém, německém, anglickém,  francouzském 
a ruském (kombinace  či změna jazyka expozice v průběhu návštěvy není možná) 

***** 
Platba výše uvedených služeb je možná v hotovosti, fakturou či kreditní kartou  

( Visa, Euro-Master card, JCB, Diners Club, American Expres) 
  Při platbě bankovním převodem - fakturací požadujeme na objednávce uvedení: 

 IČO, DIČ / VAT, adresy, bankovního spojení. 
Platba  v EUR je možná, kurzy přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.  

 

Stornopodmínky: 
Storno akceptujeme 2 dny před termínem prohlídky. 

1 den před konající se prohlídkou 10%. 
3 hodiny před  začátkem prohlídky 25%. 

2 hodiny před  začátkem prohlídky  35%. 
1 hodinu před začátkem prohlídky 50%, 

to vše z celkového počtu účastníků. 
 

Zvýhodněná nabídka prohlídek  
 

Při kombinované návštěvě pivovaru a multimediální expozice  
v jednom dni následně po sobě  nabízíme  

slevu  10% na vstupné. 
 

Parkoviště 
 

Parkoviště pro osobní automobily a autobusy přímo před Návštěvnickým centrem 
 

Objednávky: 
Tel:  +420/387 705 347, +420/387 705 341 
Fax:  +420/387 313 325 
E-mail:  exkurse@budvar.cz 
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Budweiser Budvar shop 

 
Přímo v návštěvnickém centru je možno zakoupit originální suvenýry. 

 
Nabídka suvenýrů 

 

Náramek s logem Budweiser Budvar       25,-Kč  
 

Propiska s logem Budweiser Budvar       20,-Kč 
 

Otvírák kovový s logem Budweiser Budvar       20,-Kč  
 

 Podtácky pod sklo s logem Budweiser Budvar       45,-Kč 
  

Sklenice  BB 0,5l 120,-Kč 
Sklenice Lubzer 0,3 l 90,-Kč 
 
Otvírák dřevěný s logem Budweiser Budvar      60,-Kč 
 

Dárkové balení -taška s logem Budweiser Budvar      10,-Kč  
 

Sklenice Lubzer  0,3 l s logem Budweiser Budvar      90,-Kč 
 

Čepice s vyšívaným logem Budweiser Budvar    165,-Kč 
 

Pivo 4 Pack Budweiser Budvar ležák 0,3 l        130,-Kč  
 
 

Korbel kameninový 0,5 l  s logem Budweiser Budvar   195,-Kč 
 

Pivo mix Budějovický Budvar /1*světlý ležák + 1*tmavý ležák 
1*free, 1* výčepní/        250,-Kč 
 

               
Další suvenýry lze objednat po dohodě, na základě sortimentu prodejny suvenýrů 

a nebo v našem internetovém obchodě  
www.budweiser.cz/eschop   

eshop@budvar.cz 
 

 
 

Objednávky: 
Tel:  +420/387 705 347, +420/387 705 341 
Fax:  +420/387 313 325 
E-mail:  exkurse@budvar.cz 
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Nabídka skupinových menu pivnice Budvar pro rok 2012 
 
 

Standardní menu á 190,-Kč  
A 

Hovězí vývar s masem a nudlemi, pečivo 
150 Selská vepřová pečeně, podávaná s houskovým a bramborovým knedlíkem, zelí 

Ovocný knedlík s tvarohem, máslem a cukrem 
 

B 
Jihočeská bramboračka se žampiony, pečivo 

150 Smažený vepřový řízek podávaný s bramborovým salátem, citrón 
Palačinka s ovocem a šlehačkou 

 

C 
Šunková rolka s křenovou šlehačkou, pečivo 

150 Budvar guláš, podávaný s houskovým a špekovým knedlíkem 
Lívance s cukrem a skořicí 

 

D 
Vegetariánský salát s vejcem, pečivo 

250 Dušená brokolice se sýrovou omáčkou, podávaná s vařeným bramborem 
Tvarohový šlehaný krém s ovocem 

 

ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/ 
150 Hovězí zadní vařené, podávané s dušenou zeleninou, brambory 

150 Kapr na zelenině, podávaný s petrželovým bramborem 
 

Výběrová menu a 210,-Kč  
A 

Zeleninový salát se sýrem a ořechy, pečivo 
150 Rybí filé smažené, podávané s domácím bramborovým salátem 

Jablkový závin se šlehačkou 
 

B 
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, pečivo 

200  Svíčková na smetaně, podávaná s houskovým knedlíkem, citron, brusinky, šlehačka 
Staročeské jablečné palačinky s tvarohem 

 
C 

Houbová polévka krémová, pečivo 
150 Krůtí plátek se zeleninou podávaný se šťouchanými cibulovými brambory 

Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou 
 
ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/ 

150 Zvěřinový guláš s houbami, podávaný se špekovým knedlíkem 
150 Smažený kuřecí řízek,podávaný s vařeným bramborem, citron  

 
 

Platba  v EUR je možná, kurzy se přepočítávají na základě platného denního kurzu ČNB.  
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Klasická menu á 230,-Kč  
 

A 
Bramborová polévka, pečivo 

250 Jihočeská bašta 
 / uzené, vepřové, klobása, zelí, variace knedlíků / 

Ovocný knedlík s cukrem a tvarohem 
 

B 
Sýrová rolka s pžitkovým krémem, pečivo 

150 Kuřecí plátek s ananasem a sýrem, podávaný s rýží a hranoky 
Lívance s borůvkami a šlehačkou 

 

C 
Křupavý zeleninový salát, pečivo 

150 Kapří filet ve slaninové košilce,podávaný se šťouchanými brambory s cibulkou  
Sachr dort se šlehačkou 

 

ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/ 
250 Jemná zeleninová směs dušená, podávaná s petrželkovým bramborem 

200 Smažený vepřový řízek podávaný s bramborovým salátem 
 

Menu o čtyřech chodech  á 280,-Kč  
 
 

Budějovické rajče plněné nivou,  pečivo 
Drůbeží vývar s masem a nudlemi, pečivo 

200 Vepřové medailonky na bylinkách, podávané se špeclemi 
Horké maliny se zmrzlinou 

 
 

ALTERNATIVA HLAVNÍCH JÍDEL /možnost záměny hlavního chodu v menu/ 
200 Candát na kmínu, podávaný s petrželkovým bramborem 

200 Jelení soté na víně, podávané s rýží a kroketami 
200 Kuřecí Gordon Bleu, podávaný s hranolky 

 
 

Budvarská menu á 350,-Kč 
 

Sýrová a šunková rolka, pečivo 
Cibulová polévka se sýrovými krutony, pečivo 

Výběr z pokrmů: 
150 Jelení kýta se šípkovou omáčkou, podávaná se špekovým knedlíkem  

nebo 
200 Špíz Přemysla Otakara II., podávaný s hranolky a rýží 

/kuřecí, vepřové, slanina, paprika/ 
Sachr dort 
Káva, čaj 
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Slavnostní  menu o čtyřech chodech á 450,-Kč 
100 Kapří filet se zeleninou, banketka 

Hovězí vývar s jemnou zeleninou a domácími nudlemi, pečivo 
200 Vepřová panenka na šalvěji podávaná se špeclemi 

Jablkový závin s vanilkovým krémem 
  

Jihočeská menu á 450,-Kč 
 

A 
0,02 Becherovka 

Domácí uzené s křenem a hořčicí, pečivo 
Polovička pečené kachny, bramborový a houskový knedlík, zelí červené a bílé 

Jablkový závin se šlehačkou 
 

B 
0,02 Hruškovice 

Gulášová polévka, pečivo 
100 Utopenec se zeleninou, 70 šmitec  pečivo 

 / ½ Vepřové koleno grilované, 100 pečená krkovička, opékaná klobása, feferonky, okurky, křen, 
hořčice/ 

Lívance s lesním ovocem a šlehačkou 
 

     
Posvícenské menu á 460,-Kč 

 

0,02 Becherovka 
Prokládaný Hermelín, pečivo 

Zelná polévka z podsládkova hrnce, pečivo 
400  Posvícenská pochoutka / uzené, vepřové, pečená kachna, houskový a bramborový knedlík, zelí/ 

Staročeské jablečné palačinky s tvarohem 
0,02 Slivovice 

 
 
 

Menu mimořádných příležitostí á 560,-Kč  
 

A 
0,1 Cinzano Bianco s cukrovou krustou a citronem 

Uzený losos podávaný s medovo-hořčicovou omáčkou, banketka 
Královský hovězí vývar s koňakem a jemnou zeleninou, pečivo 

300 Trojbarevný copánek na sýrové omáčce s bylinkami, podávané 
s bramborovými kroketami a špeclemi, brusinky 

/ vepřová panenka, kuřecí a krůtí prsa / 
Sýrová roláda plněná šunkovou pěnou a čerstvým ovocem 

0,1 šumivé víno „Bohemia brut“ 
 

B 
0,02 Becherovka 

Roastbeefové rolky Waldorf, podávané s opečeným toastem 
Cibulová polévka se sýrovým nokem, pečivo 

200 Rybí duo (losos a candát s citrónovým pepřem v salátovém lůžku), 
 podávaný s petrželkovým bramborem, citron 
Zmrzlinová „bomba“ bohatě obložená ovocem 

0,04 Metaxa 
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Občerstvení formou bufetu: 
(pro skupiny nad 20 osob) : 

 
Bufé v ceně 460,- CZK/osoba 
 
-Skladba bufé:  -Bramborová polévka 

-Sýrová rolka s pažitkovým krémem, šunková rolka s křenovou   
 šlehačkou, rajče plněné třenou nivou 
-Kapří filet na slanině, zvěřinové ragú na víně  
-Vepřová kýta pečená, uzená krkovice vařená 
-Kuřecí a vepřové medailonky smažené 
- bramborový salát,brambor vařený, špekový knedlík, houskový knedlík, zelí 
dušené 
-Zelný salát s křenem, salát mrkvový s jablky, salát okurkový  
 s kysanou smetanou 
-Koláčky, závin jablkový 
-Sýr Madeland, Hermelín 
-Salám šunkový, Poličan 
-Roláda kuřecí – za studena 
-Jablka, hrušky, banány, víno hroznové 
-Pečivo 

                -Káva filtrovaná, čaj 
 
Na základě Vašeho přání lze připravit další varianty bufetu v různých cenových kategoriích. 

 
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ČAS MIMO OBĚD A VEČEŘE 

 
Něco k pivu 

 
Základní nabídku lze rozšířit po dohodě, dle přání zákazníka. 
 
200 g Budvarský guláš s křenem, pečivo                               125,-Kč 
200 g Domácí uzené s křenem a hořčicí                                  115,-Kč  
200 g Párek s křenem a hořčicí                                                82,-Kč 
200 g Párečky v gulášové šťávě                                               89,-Kč 
120 g Hermelín smažený, brusinky, tatarská omáčka              92,-Kč 
200 g Sýrové prkénko                                                               92,-Kč 

 
 

Nabídka snídaní 
 
Možnost podávání snídaní od 8:00 hod. – pouze na základě předchozí objednávky, minimálně tři 
pracovní dny před akcí. Pro skupiny nad 20 osob.  
 
Snídaně formou teplého a studeného bufetu    160,- Kč   
Salám šunkový, Herkules, Eidamský sýr, Madeland, míchaná vejce, párečky, hořčice, bramborová 
polévka, máslo, porcovaný med a džem, jogurt, corn-flakes, štrůdl, ovoce, pečivo, káva, čaj, mléko, 
juice, voda 
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…to nejlepší na závěr… 

 
Menu pivních večerů s hudbou 

V ceně je zahrnuto dvouhodinové vystoupení  
jihočeské folklórní kapely 

/případně jiného hudebního tělesa - dle domluvy/ 
+ 2 nápoje pro hosta. 

Tato menu připravujeme pro skupiny od 20 osob, 
při nižším než minimálním počtu osob cena dohodou 

 
 
 
 

Menu A 
JIHOČESKÝ VEČER 

20-30 osob   470,-Kč * 31-50 osob  420,-Kč * 51 a více osob  360,-Kč 
 Jihočeská bramboračka se žampiony, pečivo 

Jihočeská bašta 
/uzené, vepřové, klobása, zelí, houskový knedlík, bramborový knedlík/ 

Lívance s cukrem a skořicí 
 

Menu B 
STAROČESKÝ VEČER 

20-30 osob  570,-Kč * 31-50 osob  520,-Kč * 51 a více osob  460,-Kč 
70 Prokládaný hermelín a olomoucký tvarůžek , pečivo 

150 „Vostrej“ bramborák 
/bramborák, směs vepřového masa a zeleniny/ 

Jablkový závin se šlehačkou 
 

Menu C 
SLÁDKOVSKÝ VEČER 

20-30 osob  670,-Kč * 31-50 osob 620,-Kč * 51 a více osob  560,-Kč 
0,04  Becherovka 

Zelná polévka z podsládkova hrnce, pečivo 
100 Utopenec se zeleninou, pečivo 

Pečené vepřové koleno, podávané s kyselou okurkou, křenem, hořčicí a zelným salátem, chléb 
Lívance s borůvkami a šlehačkou 

0,02 Hruškovice 
 

Menu D 
BUDVARSKÝ VEČER 

20-30 osob 870,-Kč * 31-50 osob 820,-Kč * 51 a více osob  760,-Kč 
0,04 Becherovka 

150 Pivovarské prkénko, pečivo 
/domácí uzené,prokládaný hermelín,utopenec/ 

1/2 Pečená kachna, variace knedlíků, dušené zelí  
Jihočeská palačinka s povidly 

0,02 Slivovice 
Dárek na rozloučenou 
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Nabídka bufetového občerstvení - rauty 
  

/připravujeme pro společnosti minimálně 20 osob, ceny jsou uvedeny na osobu, včetně DPH/ 
 
Bufé  pivovarské 420,- 
 -Skladba bufé: -šunka, debrecínka, salám Herkules, anglická slanina, vejce 
  -sýr Eidam, sýr uzený 

-rajče plněné třenou nivou,sýrová rolka s pažitkovým krémem,šunková rolka 
s křenovou šlehačkou 

   -vepřové a kuřecí medailonky smažené 
   -guláš Budvar 
   -bramborový salát, špekové knedlíky 

-salát jarní s nivou, salát míchaný  
-papriky, rajčata, okurky, drezink 
-roláda  šlehačková, závin jablkový 
-pečivo, káva filtrovaná, čaj 

 
Bufé  Jakuba Krčína 480,- 
-Skladba bufé:  -rybí polévka s osmaženou houskou 
   -filet kapra ve slaninové košilce, candát na kmíně 
   - kuřecí ragú se zeleninou 
   -brokolice se sýrovou omáčkou 

-uzený losos na ledovém salátě  
-smažené kapří proutky 
-petrželový brambor, rýže dušená  
-sýrová a salámová mísa 
-obložené vejce s lososem, s kaviárem 
-rajčata, paprika, okurky, salát hlávkový, dresink  
- koláčky,káva filtrovaná, čaj 
-jablka, hrušky, banány, víno hroznové 
-pečivo 

 
Bufé  sládka Heideho  580,- 
-Skladba bufé:              -bramborová polévka, silný hovězí vývar se zeleninou 
   -roastbeefové rolky Waldorf 
   -vejce s kaviárem, špíz sýrovo-ovocný 

-roastbeef,,sýr Eidam, Madeland, Hermelín, Niva 
-šunková roláda, sýrová roláda s poličanem 
-teplá šunka na kosti, hořčice, křen, kyselá okurka 
-vepřové medailonky na šalvěji, smažené medailonky vepřové a kuřecí 
-brambor petrželový, špecle, bramboráčky 
-rajčata, papriky, okurky, salát hlávkový, dresink 
-okurka plněná bulharským salátem, paprika plněná franc. salátem,  
-ananas,  pomeranče, jablka, banány, hroznové víno+ 
Minidezerty cukrárenské, jablkový závin, káva filtrovaná, čaj 

 
Další sestavy jednotlivých pokrmů, rautů a banketů rádi  sestavíme dle 

Vašich požadavků. 



                Budějovický Budvar n.p.,  
K. Světlé 4, 370 21 České Budějovice 

tel. +420 387 705 341, fax +420 387 313 325, email:exkurse@budvar.cz 
www.visitbudvar.cz,  www.masne-kramy.cz 

 
 

 

11

 

CENÍK NÁPOJŮ A  NÁPOJOVÝCH BALÍČKŮ 
 

 
 
Welcome drink dle výběru   50,- Kč 
             -Bohemia sekt demi sec 0,1 l 
             -Bohemia sekt brut, oliva 0,1 l 
             -Cinzano Bianco, cukrová krusta 0,1 l 
             -Campari, řez pomeranče 0,05 l 
 
Balíček tvrdého alkoholu  40,- Kč 
             -výběr destilátů dle domluvy  0,04 l  
 
Standardní nápojový balíček 150,- Kč 
Složení na osobu: - Budvar 12° 1 l, víno bílé 0,2 l, víno červené 0,2 l, dobrá voda 
0,2 l, nealko 2ks 
 
Rautový nápojový balíček 190,- Kč 
Složení na osobu:  - Budvar 12° 1 l, víno bílé 0,2 l, víno červené 0,1 l, dobrá voda 
0,2 l, nealko 2ks, welcome drink dle výběru 
 

 
PIVNICE BUDVAR – PŘÍMO V AREÁLU PIVOVARU 
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RESTAURACE MASNÉ KRÁMY 

 
 

Vážení obchodní přátelé, vzácní hosté, 
 

Po několika letech se Vám opět dostává možnosti navštívit světoznámou, proslulou 
restauraci Masné krámy, která bývá právem zařazována mezi dominanty Českých 

Budějovic. Chceme navázat na tradici opřenou o jihočeskou pohostinnost, proslulou 
kuchyni, která se zakládá na staročeských recepturách a na světoznámé značce piva  

Budějovický Budvar, které šíří svou pověst daleko za hranicemi naší země.   
Představujeme Vám nabídku restaurace Masné krámy. 

 
Restaurace Masné krámy 

Krajinská ulice 29/13 
České Budějovice 

370 01 

 
Na Vaši návštěvu se těší. 

 
Olejník Tomáš 

 Vedoucí oddělení gastro Vedoucí restaurace Masné krámy 
Budějovický Budvar n.p. 

Hauser Luděk 
Šéfkuchař restaurace Masné krámy 

Sýkora František 
FB manager restaurace Masné krámy 

… a celý kolektiv pracovníků restaurace Masné krámy 
 

Rezervace na: 
tel.  +420 387 201 301 
fax  +420 387 201 302 

 
email:info@masne-kramy.cz 

www.masne-kramy.cz, www.mkcb.cz 
 


