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Relax
Palubní servis
Palubný servis 
On-Board Service
Bordservice
Fedélzeti Utaskiszolgálás

cs / sk / en / de / hu  11/22
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Užívejte si cestování 
žlutou linkou

Výhodne ceny lístkov
Attractive price deals

Günstige Fahrkartenpreise
Vonzó árak

Výhodné ceny jízdenek

Rezervácia miesta zdarma*
Free seat reservation*

Kostenlose Sitzplatzreservierung*
Díjmentes helyfoglalás*

Rezervace místa 
zdarma*

Široký výber jedal a nápojov
Wide variety of refreshment

Große Auswahl an Speisen und Getränken
Frissítők széles választéka

 Široký výběr jídel 
i nápojů

Parkování u vybraných nádraží zdarma**
Parkovanie na vybraných staniciach zadarmo**
Free parking at selected train stations**
Kostenlos Parking baim ausgewählten Bahnhöfen**
Ingyenes parkolás egyes pályaudvarokon**

* platí pouze pro RegioJet jízdenky / platí iba pre RegioJet lístky / valid for RegioJet tickets 
only / nur für RegioJet-Tickets gültig / csak a RegioJet jegyekre érvényes

** více na straně 27 / viac na strane 27 / see more on page 27 / mehr auf Seite 27 / 
bővebben a 27. oldalon

Vybrané nápoje na palube zdarma
Free selected drinks on board

Ausgewählte kostenlose Getränke 
an Bord

Válogatott ingyenes italok 
a fedélzeten

Vybrané nápoje na 
palubě zdarma
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Vítejte na palubě
třídy Relax

Poskytnutí nadstandardních služeb není nárokovatelné. / Poskytnutie nadštandardných 
služieb nie je nárokovateľné. / The provision of extra services is not claimable. / Die Extra-
Leistungen sind nicht beanspruchbar. / Átlagon felüli szolgáltatás nem igényelhető.

Vitajte na palube / Welcome aboard / Willkommen an Bord / Üdv a fedélzeten

Uvolněte se v pohodlných kožených sedačkách, využijte služeb našich stevardů, 
kteří se o vás v průběhu cesty budou s úsměvem starat, a nerušeně relaxujte.

Uvoľnite sa v pohodlných kožených sedačkách, objednajte si niečo dobrého 
u našich stevardov a nerušene relaxujte. 

Relax in comfortable leather seats, order something delicious with our stewards 
and chill out.

Entspannen Sie sich auf bequemen Ledersitzen, bestellen Sie etwas Leckeres 
bei unseren Stewards und relaxen Sie ungestört.

Engedje el magát a kényelmes bőrüléseken, rendeljen valami finomat az 
utaskísérőktől, és lazítson zavartalanul.
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Zdarma
Zadarmo / Free 
 Gratis / Ingyen

Pramenitá voda Rajec 
Rajec water 
Quellwasser Rajec
Rajec ásványvíz

Pramenitá
voda Rajec

Denná tlač a časopisy
Daily newspapers and 
magazines (CS, SK)
Tageszeitungen und 
Zeitschriften (CS, SK)
Napi sajtó és 
folyóiratok (CS, SK)

Denní tisk 
a časopisy

Zábavný portál a Wi-Fi
Entertainment portal and Wi-Fi
Unterhaltungsportal und Wi-Fi
Szórakoztató portál és Wi-Fi

Zábavní portál
a Wi-Fi

Pro zpříjemnění cesty na vás 
hned po nástupu čeká:
Čaká na vás:
The following is waiting for you:
Es wartet auf Sie:
Várja Önt:
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Zdarma
Zadarmo / Free 
 Gratis / Ingyen

Čaj z čerstvé máty 
s medem
Čaj z čerstvej mäty s medom 
Fresh mint tea with honey
Tee aus frischer Pfefferminze 
mit Honig
Tea friss mentából, mézzel

Premium

quality

Italská káva illy
Talianska káva illy
Italian coffee illy
Italienischer Kaffee illy
Illy olasz kávé

Espresso
30 ml voda, 
8 g káva

30 ml voda, 
8 g káva

30 ml water, 
8 g coffee

30 ml Wasser, 
8 g Koffee,

30 ml víz, 
8 g kávé

Lungo
espresso

+ 60 ml voda, 
možnost přidat 
mléko

+ 60 ml voda, 
možnosť pridať 
mlieko

+ 60 ml water, 
extra milk available

+ 60 ml Wasser, 
Möglichkeit, Milch 
hinzuzufügen

+ 60 ml víz, 
tejet lehetséges 
hozzáadni

Cappuccino
espresso

+ 110 ml mléko, 
mléčná pěna

+ 110 ml mlieko, 
mliečna pena

+ 110 ml milk, milk 
foam

+ 110 ml Milch, 
Milchschaum

+ 110 ml tej, tejhab 

Latte 
macchiato
espresso

+ 200 ml mléko, 
mléčná pěna

+ 200 ml mlieko, 
mliečna pena

+ 200 ml milk, 
milk foam

+ 200 ml Milch, 
Milchschaum

+ 200 ml tej, 
tejhab

Káva illy je složena z devíti druhů kávy arabica. Má jemnou, ale plnou chuť.
Káva illy je zložená z deviatich druhov kávy arabica. Má jemnú, ale plnú chuť.
Illy coffee is a mix of nine Arabica varieties ensuring its delicate but full flavour.
illy-Kaffee besteht aus 9 Arabica-Sorten. Er hat einen feinen, aber vollen 
Geschmack.
Az Illy kávé kilencféle arabica kávé keveréke. Gyengéd, de telt ízű.

V průběhu jízdy
V priebehu jazdy / During the journey / Während der Fahrt / 
Az út során

Zdarma
Zadarmo / Free 
 Gratis / Ingyen
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Palubní menu*

Švestkový koláč 
s drobenkou 150 g
Slivkový koláč s posýpkou
Plum cake with crumble 
topping
Pflaumenkuchen mit Streusel 
Szilvatorta rászórt morzsával

150 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

Palubné menu* / On-board menu* / Bordmenü* / Fedélzeti menü*

Makový koláč
Makový koláč  
Poppy seed cake
Mohnkuchen
Mákos torta

150 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

Dezerty
Dezerty
Desserts
Desserts
Desszertek

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött

* Časový interval pro přijímání objednávek z menu je uzpůsoben obsazenosti vozu. 1 stevard/ka může mít 
na starosti více vozů. / * Časový interval pre prijímanie objednávok z  menu je prispôsobený obsadenosti 
vozňa. 1 stevard/ka môže mať na starosti viac vozňov. / * The time of taking orders from the menu is based 
on the occupancy of the car. There is 1 steward/ess for more carriages. / * Die Bestellungen aus den Menü 
werden gemäss der Auslastung des Wagens angepasst. Ein(e) Steward(ess) kümmert sich  um mehr Wagen. 
/* Az étlapról történő rendelésfelvétel időtartama a kocsiban utazók létszámához igazodik. 1 utaskísérő több 
kocsit is elláthat.

Tvarohový koláč 
s kakaovou drobenkou
Tvarohový koláč s kakaovou 
posýpkou 
Cheesecake with chocolate 
crumble topping
Topfenkuchen mit 
Kakaostreusel
Túrótorta rászórt kakaós 
morzsával

120 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

Best
seller
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Řecký jogurt 
s medem, malinami a ovocným müsli

Grécky jogurt 
s medom, malinami a ovocným müsli

Greek yogurt 
with honey, raspberries and fruit 
muesli 

Griechischer Joghurt 
mit Honig, Himbeeren und 
Fruchtmüsli

Görög joghurt 
mézzel, málnával és gyümölcsös 
müzlivel

200 g 1   2   3   5   6   7   8   10   11   12

40 Kč
 160 EUR
 620 HUF

Jablečný koláč 
s drobenkou
Jablkový koláč s posýpkou
Apple cake with crumble 
topping 
Apfelkuchen mit Streusel
Almatorta rászórt morzsával

150 g 1   3   7

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

Cheesecake 
se slaným karamelem

Cheesecake 
se slaným karamelom

Cheesecake 
with salted caramel

Cheesecake 
mit Salzkaramell

Cheesecake 
házi sóskaramellával

120 g 1   3   6   7 

45 Kč
 180 EUR
 690 HUF

Čokoládový dort 
francouzský pěnový dort

Čokoládová torta 
francúzska penová torta

Chocolate cake 
french mousse cake

Schokotorte 
französische Schaumtorte

Csokoládétorta 
francia habtorta

83 g  1   3   5   6   7   8   11   13

40 Kč
 160 EUR
 620 HUF

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF
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Tieflehner Hof 
Pitztal Hotel

nový hotel s naším unikátním konceptem  
na dechberoucím místě.

Super lyžovačka skoro po celý rok ve výšce 3440 m n. m.  
na nejvyšším ledovci Rakouska.

regiojethotels.cz
Sledujte

Otevíráme v prosinci

• Cena od 49 EUR/osoba s polopenzí 
• Káva a voda zdarma 

• Pilsner Urquell 0,5 l za 2 EUR 
• Wellness zdarma

RAKOUSKO
TYROLSKO 

PITZTAL

***
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New

Tomatová polévka krémová
italská rajčatová polévka s bazalkou

Paradajková krémová polievka 
talianska paradajková polievka s bazalkou

Creamy tomato soup 
Italian tomato soup with basil

Tomatencremesuppe 
Italienische Tomatensuppe mit Basilikum

Krémes paradicsomleves 
olasz paradicsomleves bazsalikommal

340 g

Batátový krém 

s kokosovým mlékem 
jemně pikantní polévka ze sladkých brambor

Krém zo sladkých zemiakov 
s kokosovým mliekom 
jemne pikantná polievka zo sladkých zemiakov

Sweet potato cream with coconut milk 
slightly spicy sweet potato soup

Süßkartoffelcreme mit Kokosmilch 
würzige Süßkartoffelsuppe

Édesburgonya krém kókusztejjel 
fűszeres édesburgonyaleves

340 g

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött

Anglická snídaně 
vaječný muffin s goudou, dva druhy klobásek, pečené brambůrky, caponata s olivami

Anglické raňajky 
vaječný muffin s goudou, dva druhy klobásek, pečené brambůrky, caponata s olivami

English breakfast 
egg muffin with gouda, two kinds of sausages, baked potato chips, caponata with olives

Englisches Frühstück 
Eiermuffin mit Gouda, zwei Arten von Würstchen, gebackene Kartoffelchips,Caponata mit Oliven

Angol reggeli 
tojásos muffin gouda sajttal, kétféle kolbász, sült krumpli, caponata olívabogyóval

340 g 3   7

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött

Polievky
Soups
Suppen
Levesek

Polévky

Hlavní jídla
Hlavné jedlá
Main courses
Hauptgänge
Főételek

vegan

39 Kč
 160 EUR
 600 HUF

39 Kč
 160 EUR
 600 HUF

69 Kč
 280 EUR
 1060 HUF

vegan

New
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V Alpách levněji 
než v Krkonoších!

• Cena od 29 EUR/osoba s polopenzí 
•  Pilsner Urquell 0,5 l za 2 EUR 

•  Wellness zdarma

Naše další hotely 
v ČR a Rakousku 
najdete zde regiojethotels.cz

RAKOUSKO
Korutany 

Heiligenblut

V našem novém horském hotelu Wallackhaus v rakouských 
Alpách v nadmořské výšce 2304 m n. m. 

V létě na nejvýše položené silnici v Rakousku Grossglockner 
Hochalpenstrasse, v zimě přímo na sjezdovce.
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Plněné bramborové knedlíky 
s uzeným masem a dvěma druhy zelí

Plnené zemiakové knedlíky 
s údeným mäsom a dvoma druhmi 
kapusty

Stuffed potato dumplings 
with smoked meat and two kinds 
of cabbage

Rauchfleisch-Kartoffelknödel 
mit zwei Arten von Sauerkraut

Töltött krumplis knédli 
füstölthússal és kétféle káposztával

500 g 1   3   9   10   12

99 Kč
 400 EUR
 1520 HUF

Hovězí guláš se 
špekovým knedlíkem 
guláš z hovězí kližky na kmínu 
a majoránce s křupavou cibulkou

Hovädzí guláš so slaninovými 
knedlíkmi 
dusené hovädzie mäso s rascou 
a majoránom s chrumkavou 
cibuľkou

Beef goulash with speck 
dumplings 
beef goulash with cumin and 
marjoram with crispy onions

Rindergulasch mit 
Speckknödeln 
Rindergulasch mit Kümmel und 
Majoran mit knusprigen Zwiebeln

Marhagulyás szalonnás 
zsemlegombóccal 
marhapörkölt köménnyel, majoran-
nával és sült hagymával

390 g 1   3   7   9 

99 Kč
 400 EUR
 1520 HUFNew

Rajčatové rizoto
Paradajkové rizoto
Tomato risotto
Risotto Pomodoro
Paradicsomos rizottó

400 g 3   7

69 Kč
 280 EUR
 1060 HUF

Kuřecí na červeném 
kari s rýží
Kuracie na červenom kari 
s ryžou
Red chicken curry with 
rice
Rotes Hühnercurry mit Reis
Vörös currys csirke rizzsel

400 g 1   6   7   10 

69 Kč
 280 EUR
 1060 HUF

Best
seller
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Naše hotely 
a penziony

Hotel Vidly
od 438 Kč/osoba s polopenzí

Penzion 
Habánský dům

JIŽNÍ MORAVA, DOLNÍ VĚSTONICE

od 550 Kč/osoba

Uprostřed pálavských vinic, 
v ráji pro cyklisty, milovníky vína 
či odpočinku. Ideální místo pro 

poznávání krás jižní Moravy.

od 350 Kč/osoba

Penzion 
Rudník

KRKONOŠE, RUDNÍK

Stylový penzion s unikátní 
hospůdkou v podhůří 

Krkonoš.

Hütte 
Gerlitzen
RAKOUSKO, KORUTANY

od 300 Kč/osoba

Ideální místo pro klidný 
odpočinek mimo civilizaci, 

uprostřed lesů a hor ve 
výšce 1 700 m n. m.  
Přímo u sjezdovky.

V nejkrásnější části Jeseníků mezi 
slavnými lázněmi Karlova Studánka 

a Jeseník. Užijte si nedotčenou 
přírodu Jeseníků a nejčistší vzduch 

ve střední Evropě.

regiojethotels.cz

Naše další hotely 
v ČR a Rakousku 
najdete zde
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59 Kč
 240 EUR
 910 HUF

69 Kč
 280 EUR
 1060 HUF

Salát Caesar 
čerstvá zelenina s pečeným kuřecím 
masem, sýrem a zálivkou Caesar

Šalát Caesar 
čerstvá zelenina s pečeným kuracím 
mäsom, syrom a zálievkou Caesar

Caesar salad 
fresh vegetables with roasted chicken, 
cheese and Caesar dressing

Caesarsalat 
frisches Gemüse mit gebratenem Huhn, 
Käse und Caesar Dressing

Caesar saláta 
friss zöldség sült csirkehússal, sajttal és 
Caesar öntettel

210 g 1   3   4   7   8   9   10

Salát s ovčím sýrem 
a červenou řepou 
čerstvá zelenina s vařenou červenou 
řepou a ovčím sýrem

Šalát s ovčím syrom a červenou 
repou 
čerstvá zelenina s varenou červenou 
repou a ovčím syrom

Salad with sheep's cheese and 
beetroot 
fresh vegetable salad with boiled beetroot 
and sheep cheese 

Salat mit Schafskäse und Rote Beete 
frisches Gemüse mit gekochter roter 
Rübe und Schafskäse

Juhsajttal és céklával készült saláta 
friss zöldség főtt céklával és juhsajttal

260 g 1   3   4   7   8   9   10

Saláty
Šaláty 
Salads 
Salate 
Saláták

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött
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90 Kč
 360 EUR
 1380 HUF

New

Best
seller

Sushi

Sushi set Schiki 
1 × nigiri s lososem, 3 × California rolls 
lososem, avokádem a sýrem Philadelphia, 
4 × maki tuňák, 4 × maki nakládaná ředkev, 
wasabi, sójová omáčka a nakládaný zázvor

Sushi set Schiki 
1 × Nigiri s lososom, 3 × California losos s 
avokádom a syrom Philadelphia, 4 × Maki 
tuniak,4 × Maki žltá reďkovka, wasabi, sójová 
omáčka a nakladaný zázvor

Sushi set Schiki 
1 × Salmon Nigiri, 3 × California roll salmon 
with avocado and Philadelphia cheese, 

4 × Maki tuna, 4 × Maki takuan, wasabi, soy 
sauce and pickled ginger

Sushi-Set Schiki 
1 × Lachs Nigiri, 3 × Kalifornischer Lachs mit 
Avocado und Philadelphia Käse, 4 × Ma-
ki-Thunfisch, 4 × Maki gelber Rettich, Wasabi, 
Sojasauce und eingelegter Ingwer

Sushi-Set Schiki 
1 × Lazac Nigiri, 3 × Kalifornia lazac 
avokádóval és Philadelphia sajttal, 4 × Tonhal 
Maki,4 × Maki sárga retek, wasabi, szójaszósz 
és savanyított gyömbé

240 g 1   4   6   7   11

Sushi set Zen 
6 × maki avokádo, 6 × maki s nakládanou ředkví, 4 × maki s okurkou

Sushi set Zen 
6 × maki avokádo, 6 × maki s nakladanou reďkovkou, 4 × maki s uhorkou

Sushi set Zen 
6 × maki avocado, 6 × maki with pickled radish, 4 × maki with cucumber

Sushi set Zen 
6 × Maki Avocado, 6 × Maki mit eingelegtem Rettich, 4 × Maki mit Gurke

Sushi set Zen 
6 × maki avokádóval, 6 × maki savanyított retekkel, 4 × maki uborkával

230 g 1   6   10

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött

90 Kč
 360 EUR
 1380 HUF

vegan
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Wrap s ovčím sýrem 
se zeleninou a smetanovým 
dresinkem

Wrap s ovčím syrom 
so zeleninou a smotanovým 
dresingom

Wrap with sheep cheese 
vegetables and cream dressing

Wrap mit Schafskäse 
mit Gemüse und Sahnedressing

Juhsajtos wrap 
zöldségekkel és öntettel

165 g 1   3   6   7   9   10   11

45 Kč
 180 EUR
 690 HUF

Croissant šunkovo-sýrový 
Croissant šunkovo-syrový
Ham and cheese croissant
Schinken-Käse Croissant
Croissant sonkás-sajtos
1   3   7

25 Kč
 100 EUR
 380 HUF

Horká kaše Bobule v rejži 
rýžová kaše s lyofilizovaným ovocem, 
horká voda na zalití

Horúca kaša Bobule v ryži 
ryžová kaša s lyofilizovaným ovocím, 
zaliať horúcou vodou

Warm porridge Berries in Rice 
rice porridge with freeze-dried fruit, 
hot water to pour over

Heißer Reisrei mit Beeren 
Reisbrei mit gefriergetrockneten 
Früchten, Heißwasser zum Auf-
gießen

Forró gyümölcsös kása rizzsel 
rizskása aszalt gyümölccsel, forró 
víz a felöntéshez

50 g  7

30 Kč
 120 EUR
 310 HUF

New

Best
seller

Snacky 
Snacks 
Snacks 
Snackek

Snacky chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött
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Bestseller

Mini Babybel Originál 
poloměkký zrající plnotučný sýr

Mini Babybel Originál 
polomäkký zrejúci plnotučný syr

Mini Babybel Original 
semi-soft ripened full-fat cheese 

Mini Babybel Original 
halbweich reifender Vollfettkäse

Mini Babybel Original 
félkemény, zsíros érlelt sajt

3 × 20 g    7

25 Kč
 100 EUR
 380 HUF

Kuřecí wrap 
se zeleninou a smetanovým 
dresinkem

Kurací wrap 
so zeleninou a smotanovým 
dresingom

Chicken wrap 
with vegetables and cream dressing

Hühnerwickel 
mit Gemüse und Sahnedressing

Wrap csirkés 
zöldséggel és tejszínes öntettel

170 g 1   7   10 

45 Kč
 180 EUR
 690 HUF

New
30 Kč
 120 EUR
 310 HUF

Markol Tyčinka 
tyčinka z ořechů, datlí a ovoce s přichutí 
pistácie nebo jablečného štrůdlu

Markol Tyčinka 
tyčinka z orechov, datlí a ovocia s príchuťou 
pistácií alebo jablkovej štrúdle

Markol Bar 
pistachio or apple strudel flavour nutt, date 
and fruit bar

Natural-Riegel "Makrol" 
Nuss-Dattel-Frucht-Riegel mit Pistazien- 
oder Apfelstrudelgeschmack 

Markol szelet 
pisztáciás vagy almás rétes ízű szelet

40 g 8

vegan

Drobné 
občerstvení
Drobné občerstvenie 
Small snacks 
Kleiner Snack 
Apró frissítő
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25 Kč
 100 EUR
 380 HUF

45 Kč
 180 EUR
 690 HUF

vegan

Luskeeto krekry řepové 
hrachové chipsy s příchutí červené 
řepy

Luskeeto krekry z červenej repy 
hráškové lupienky s príchuťou 
červenej repy

Luskeeto Crackers Beetroot 
beetroot flavoured pea crisps

Rote-Bete-Cracker "Luskeeto" 
Erbsenchips mit 
Rote-Bete-Geschmack

Luskeeto céklás rágcsa 
borsó chips, célka ízesítéssel

70 g

35 Kč
 140 EUR
 540 HUF

Sušené maso Leon Jerky 
kuřecí / hovězí Hot & Sweet 

Sušené mäso Leon Jerky 
kuracie / hovädzie mäso Hot & Sweet

Dried meat Leon Jerky 
chicken / beef Hot & Sweet

Trockenfleisch Leon Jerky 
Huhn / Rindfleisch Hot & Sweet

Leon Jerky szárított hús 
csirke / marhahús Hot & Sweet

25 g

40 Kč
 160 EUR
 620 HUF

vegan

Luskeeto krekry makové 
hrachové chipsy s mákem

Luskeeto krekry Makové 
hráškové lupienky s makom

Luskeeto Poppy seed crackers 
pea chips with poppy seeds

Mohn-Cracker "Luskeeto" 
Erbsenchips mit Mohn

Luskeeto mákos rágcsa 
borsó chips, mákos és fűszeres 
ízésítéssel

70 g

35 Kč
 140 EUR
 540 HUF

Šnek Bob 
jablečno-jahodové rolky bez přidaného 
cukru ze 100% ovoce

Šnek Bob 
jablkové a jahodové závitky bez pridaného 
cukru zo 100 % ovocia

Bob twirl 
apple-strawberry rolls with no added sugar 
made of 100% fruit

Obstschnecke "Bob" 
Apfel-Erdbeer-Röllchen ohne Zuckerzusatz 
aus 100% Frucht

Bob Snail 
almás-epres tekercs, hozzáadott cukor 
nélkül

30 g

25 Kč
 100 EUR
 380 HUF

vegan
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vegan

Mixit Křupavé ovoce 
do kapsy 
banán a jahoda sušené mrazem

Mixit Chrumkavé ovocie 
do vrecka 
banán a jahoda sušené mrazom

Mixit Crunchy fruit in your pocket 
banana and strawberry freeze-dried

Knackiges Obst "Mixit" zum 
Mitnehmen 
gefriergetrocknete Bananen und  
Erdbeeren

Mixit Zsebbe való gyümölcsök 
fagyasztva szárított banán és eper

23 g

35 Kč
 140 EUR
 540 HUF

Mixit Oříšky z pece 
směs oříšků se sezamem a růžovou 
solí

Mixit Oriešky z pece 
zmes orieškov so sezamom a ružovou 
soľou

Mixit Nuts from the oven 
mixed nuts with sesame and pink salt

Nüsse "Mixit" aus dem Backofen 
Nussmischung mit Sesam und rosa 
Salz

Mixit Kemencés diófélék 
vegyes diófélék szezámmal és 
himalájai sóval

150 g 8   11

129 Kč
 520 EUR
 1980 HUF

New

vegan

Řecké olivy s bylinkami 
mix Kalamata a zelených oliv bez 
pecky a nálevu, idální k vínu

Grécke olivy s bylinkami 
zmes olív Kalamata a zelených olív 
bez kôstok a nálevu, ideálne k vínu

Greek olives with herbs 
mix of Kalamata and green olives with 
no stone and brine, perfect with wine

Griechische Oliven mit Kräutern 
Mix von Kalamata-Oliven und 
entkernten grünen Oliven, perfekt 
zum Wein

Olívabogyó zöldfűszerekkel 
Kalamata és zöld olívabogyó mix, 
magozott

70 g

35 Kč
 140 EUR
 540 HUF
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35 Kč
 140 EUR
 540 HUF

129 Kč
 520 EUR
 1980 HUF

35 Kč
 140 EUR
 540 HUF

30 Kč
 120 EUR
 310 HUF

25 Kč
 100 EUR
 380 HUF

15 Kč
 060 EUR
 230 HUF

20 Kč
 080 EUR
 310 HUF

20 Kč
 080 EUR
 310 HUF

Nápoje
Nápoje 
Drinks 
Getränke 
Italok

UGO limonáda 
nesycená, nepasterovaná limonáda 
s pomerančem, mátou a zázvorem

UGO limonáda 
nesýtená, nepasterizovaná limonáda 
s pomarančom, mätou a zázvorom

UGO lemonade 
unsweetened, unpasteurised lemonade 
with orange, mint and ginger

UGO Limonade 
ungesüßte, unpasteurisierte Limonade 
mit Orange, Minze und Ingwer

Ugo limonádé 
szénsavmentes, paszterizálatlan limondé 
naranccsal, mentával és gyömbérrel

0,5 l

Multivitamínový džus 
Relax 100% 
Multivitamínový džús Relax 100%
Multivitamin juice Relax 100%
Multivitaminsaft "Relax" 100%
Relax multivitamin ital 100% 
gyümölcstartalommal

0,3 l

Rajec pramenitá voda 
jemně perlivá, neperlivá

Rajec pramenitá voda 
jemne perlivá, neperlivá

Rajec mineral water 
gently sparkling, still

Rajec Mineralwasser 
mild, still

Rajec ásványvíz 
enyhén szénsavas, szénsavmentes

0,75 l

Kofola Original
Kofola Original
Kofola Original  
Kofola Original  
Kofola Original  

0,5 l

Vinea bílá 
Vinea biela  
Vinea white  
Vinea weiß  
Vinea fehér  

0,5 l



20 Relax                                                                            

New
10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

Semtex Street Water Focus 
nesycený nealkoholický nápoj s příchutí grepu, s 
hořčíkem a niacinem

Semtex Street Water Focus 
nesýtený nealkoholický nápoj s grapefruitovou 
príchuťou a pridaným horčíkom a niacínom

Semtex Street Water Focus 
still soft drink with grapefruit flavour with added 
magnesium and niacin

Semtex Street Water Focus 
ein alkoholfreies Getränk mit Grapefruitgeschmack, 
mit Zusatz von Magnesium und Niacin

Semtex Street Water Focus 
szénsavmentes üdítőital, grapefruit ízzel, hozzáadott 
magnéziummal és niacinnal

O,75 l

Horká čokoláda Monbana
Horúca čokoláda Monbana
Monbana hot chocolate
Heiße Schokolade der Marke Monbana
Monbana étcsokoládé

25 g 1   3   6   7   8   9   12

15 Kč
 060 EUR
 230 HUF

Čaj Oxalis 
černý, bylinný s kofeinem / Mate IQ, zelený / 
Jahoda v šampaňském/ ovocný - Babiččina 
zahrádka

Čaj Oxalis 
čierny, bylinný s kofeínom / Mate IQ, zelený /
Jahoda v šampanskom/ ovocný - Babičkina 
záhradka

Oxalis tea 
black, herbal with caffeine / Mate IQ, green /
Strawberries in champagne / fruit - "Grandma's 
garden"

Oxalis Tee 
Schwarz, Kräutertee mit Koffein / Mate IQ,  
Grün / Erdbeere in Champagner / 
Fruchtig – Omas Garten

Oxalis tea 
fekete, koffeintartalmú gyógynövénytea / 
Mate IQ, zöld / Eper pezsgőben / 
gyümölcstea – Babiččina zahrádka

10 Kč
 040 EUR
 150 HUF

Babiččin čaj – brusinka, 
borůvka 
kvalitní 100% ovocný čaj

Babičkin čaj – brusnica, čučoriedka 
kvalitný 100 % ovocný čaj

Grandma’s tea – cranberry, blueberry 
100% quality fruit tea

Großmutters Tee – Preiselbeere, 
Heidelbeere 
Qualität 100% Früchte-Tee

Babiččin čaj – Vörös áfonyás tea, 
áfonyás tea 
minőségi 100%-os gyümölcstea

20 Kč
 080 EUR
 310 HUF

Teplé 
nápoje
Teplé nápoje 
Hot drinks 
Heiße Getränke 
Meleg italok
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Pilsner Urquell 12°
Pilsner Urquell 12°
Pilsner Urquell 12°
Pilsner Urquell 12°
Pilsner Urquell 12°

0,5 l 1

19 Kč
 080 EUR
 290 HUF

35 Kč
 140 EUR
 540 HUFBernard 12°

Bernard 12°
Bernard 12° 
Bernard 12°
Bernard 12°

0,5 l 1

Jablečný Cider 
F. H. PRAGER 
obsah alkoholu: 4,5 % 

Jablkový Cider 
F. H. PRAGER 
obsah alkoholu: 4,5 %

Apple Cider 
F. H. PRAGER 
alcohol volume: 4,5 %

Apfel Cider F. H. 
PRAGER 
Alkoholgehalt: 4,5 %

Alma Cider 
F. H. PRAGER 
alkoholtartalom: 4,5 %

0,33 l 12

25 Kč
 100 EUR
 380 HUF

Pivo
Pivo 
Beer 
Bier 
Sör
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Pálava - pozdní 
sběr, polosuché 
bílé víno se svěží vůní 
citrusových květů a poupat 
růží

Pálava - neskorý zber, 
polosuché 
biele víno so sviežou vôňou 
citrusových kvetov 
a púčikov ruží

Pálava - late harvest, 
semi-dry 
white wine with a fresh 
aroma of citrus blossoms 
and rose buds

Pálava - Spätlese, 
halbtrocken 
Weißwein mit frischem 
Bouquet von Zitrusblüten 
und Rosenknospen

Pálava – kései 
szüretelésű, félszáraz 
fehérbor, friss citrusos és 
rózsás ízjegyekkel 

0,25 l 12

Svatovavřinecké - 
pozdní sběr, suché 
červené víno s višňovo 
peckovým aroma 
a vyváženými tříslovinami

Svätovavrinecké- 
neskorý zber, suché 
červené víno s vôňou 
čerešní a kôstkového ovocia 
a vyváženými trieslovinami

St Laurent, red - late 
harvest, dry 
red wine with cherry and 
stone fruit aromas and 
balanced tannins

Saint Laurent Rotwein 
– Spätlese, trocken 
Rotwein mit Aromen von 
Kirsche und ausgewogenen 
Tanninen

St. Laurent – kései 
szüretelésű, száraz 
vörösbor, piros gyümölcsös 
ízjegyekkel és kiegyensúly-
ozott tanninokkal

0,25 l 12

Chardonnay 

- pozdní sběr, 

polosuché 
bílé víno s nasládlou vuní 
a plnou kořenitou chutí

Chardonnay – neskorý 
zber, polosuché 
biele víno so sladkou 
a korenistou chuťou

Chardonnay – late 
harvest, semi-dry 
white wine with a sweet and 
spicy taste

Chardonnay – Spätlese, 
halbtrocken 
Weißwein mit süßem 
Bouquet und vollwürzigem 
Geschmack

Chardonnay – kései 
szüretelésű, félszáraz 
édeskés illatú, fűszeres ízű 
fehérbor

0,25 l 12

Nabídka 
vín
Ponuka vín 
Wine menu 
Auswahl an Weinen 
Borkínálat

60 Kč
 240 EUR
 920 HUF

50 Kč
 200 EUR
 770 HUF

50 Kč
 200 EUR
 770 HUF
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50 Kč
 200 EUR
 770 HUF

50 Kč
 200 EUR
 770 HUF

50 Kč
 200 EUR
 770 HUF

Podporujeme 
malé a střední vinaře
Podporujeme malých a stredných vinárov
We support small and medium winemakers
Wir unterstützen kleine und mittlere Winzer
Támogatjuk kis és közepes méretű borászok

New

New

Terrasso rosé - 
perlivé víno 
bílé perlivé víno s vůní přez-
rálého ovoce a broskvovými 
tóny

Terrasso rosé - perlivé 
víno 
biele šumivé víno s vôňou 
prezretého ovocia 
a broskyňových tónov 
Terrasso rosé - sparkling 
wine 
whie sparkling wine with 
aromas of overripe fruit and 
peach notes

Terrasso rosé - Sekt 
weißer Schaumwein mit 
Aromen von überreifem 
Obst und Pfirsichnoten

Terrasso rose - 
gyongyoző bor 
gyöngyöző fehérbor érett 
gyümölcs és barack 
jegyekkel

0,25 l 12 

Sauvignon - pozdní 
sběr, polosladké 
bílé víno s vůní broskví, 
bylinek a citrusů a ovocitou 
chutí

Sauvignon – neskorý 
zber, polosladké 
biele víno s vôňou broskýň, 
bylín a citrusov a ovocnou 
chuťou

Sauvignon - late har-
vest, semi-sweet 
white wine with aromas of 
peach, herbs and citrus and 
a fruity taste

Sauvignon - Spätlese, 
halbsüß 
Weißwein mit Aromen von 
Pfirsichen, Kräutern und 
Zitrusfrüchten und fruch-
tigem Geschmack

Sauvignon – késői 
szüretelésű, félédes 
fehérbor barackos, 
gyógynövényes és citrusos 
aromákkal, gyümölcsös 
ízzel

0,25 l 12

Ryzlink Rýnský 
- pozdní sběr, 
polosuché 
bílé víno s vůní meruňky 
a citrusů, s plnou ovocitou 
chutí

Rizling rýnsky - neskorý 
zber, polosuché 
biele víno s vôňou marhúľ 
a citrusov, s plnou ovocnou 
chuťou

Rhine Riesling 
- late harvest, semi-dry 
white wine with aromas of 
apricot and citrus, with 
a full fruity taste

Riesling - Spätlese, 
halbtrocken 
Weißwein mit Aromen von 
Aprikosen und Zitrus-
früchten, mit vollfruchtigem 
Geschmack

Rajnai rizling - kései 
szüretelésű, félszáraz 
fehérbor sárgabarackos 
és citrusos aromákkal, telt 
gyümölcsös ízzel

0,25 l 12 
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Aperitiv
Aperitív
Aperitif
Weinaperitif
Aperitif

Doprodej 
z minulého 
palubního menu
Dopredaj z posledného 
palubného menu
From the previous on-board menu, 
until stocks run out
After-Sales aus dem letzten 
Bordmenü
Utólagos értékesítés az utolsó 
fedélzeti menüből

55 Kč
 220 EUR
 850 HUF

50 Kč
 200 EUR
 770 HUF

1 Obiloviny obsahující lepek, 
pšenice, žito, ječmen, oves, 
špalda / Obilniny obsahujúce 
lepok, pšenicu, raž, jačmeň, ovos, 
špaldu / Cereals containing glu-
ten, wheat, rye, barley, oats, 
spelt / Die Cerealien enthalten 
Gluten, Weizen, Roggen, Gerste, 
Hafer, Dinkel / Glutént tartal-
mazó gabonafélék, búza, rozs, 
árpa, zab, tönkölybúza 2 Ko-
rýši a  výrobky z  nich / Kôrovce 
a  výrobky z  nich / Crustaceans 
and crustacean products / 
Schalentiere und Produkte aus 
diesen / Rákfélék és termékek 
belőlük 3 Vejce a výrobky z nich 
/ Vajcia a  výrobky z  nich / Eggs 
and egg products / Eier und Pro-
dukte aus diesen / Tojás és ter-
mékek belőlük 
4 Ryby a  výrobky z  nich / Ryby 
a  výrobky z  nich / Fish and fish 
products / Fische und Produkte 
aus diesen / Halfélék és ter-
mékek belőlük 5 Podzemnice 
olejná (arašídy) a  výrobky z  ní 
/ Podzemnica olejná (arašidy) 
a  výrobky z  nej / Groundnuts 
(peanuts) and groundnut prod-
ucts / Erdnüsse und Produkte 
aus diesen / Földimogyorófélék 
és termékek belőlük 6 Sójové 
boby (sója) a  výrobky z  nich 
/ Sójové bôby (sója) a  výrobky 
z nich / Soy beans and soy prod-
ucts / Sojabohnen (Soja) und 
Produkte aus diesen / Szójabab 
és termékek belőlük 7 Mléko 
a výrobky z něj / Mlieko a výrobky 
z neho / Milk and dairy products 
/ Milch und Produkte aus dieser 
/ Tej és tejtermékek 8 Skořáp-
kové plody (ořechy) a  výrobky 
z nich / Škrupinové plody (všetky 
druhy orechov) a  výrobky z  nich 
/ Nuts and nut products / Scha-
lenfrüchte (Nüsse) und Produkte 
aus diesen / Csonthéjas ter-
mések (dió) és termékek belőlük 
9 Celer a  výrobky z  něj / Zeler 
a  výrobky z  neho / Celery and 
celery products / Sellerie und 
Produkte aus diesem / Zeller és 
termékek belőlük
10 Hořčice a  výrobky z  ní / 
Horčica a  výrobky z  nej  / Mus-
tard and mustard products / 
Senf und Produkte aus diesem 
/ Mustár és termékek belőlük 
11 Sezamová semena (sezam) 
a výrobky z nich / Sezamové se-
mená (sezam) a výrobky z nich / 
Sesame and sesame products / 
Sesamsamen (Sesam) und Pro-
dukte aus diesen / Szezám mag-
vak és termékek belőlük 12 Oxid 
siřičitý a siřičitany (např. sušené 
meruňky) / Oxid siričitý a siričit-
any (napr. sušené marhule) / Sul-
phur dioxide and sulphites (e.g. 
dried apricots) / Schwefeldioxid 
und Schwefelige Säure (z.B. get-
rocknete Aprikose) / Kén-dioxid 
és szulfidok (pl. szárított barack)
13 Vlčí bob a výrobky z něj / Vlčí 
bôb a  výrobky z  neho / Lupins 
and lupine products / Lupine und 
Produkte aus Lupine / Csillagfürt 
(farkasbab) és belőle készített 
termékek

Alergeny
Alergény 
Allergens 
Allergene 
Allergéneke

Veltlínské zelené - 
pozdní sběr, suché 
bílé víno s vůní zeleného 
pepře a broskve, v chuti 
svěží citrusy

Veltlínske zelené 
- neskorý zber, suché 
biele víno s vôňou zeleného 
korenia a broskýň, svieže 
citrusy v chuti

Grüner Veltliner - late 
harvest 
white wine with aromas of 
green pepper and peach, 
fresh citrus on the palate

Grüner Veltliner 
- Spätlese, trocken 
Weißwein mit Aromen von 
grünem Pfeffer und Pfir-
sich, frische Zitrusfrüchte 
im Geschmack

Zöld veltelini – késői 
szüretelésű, száraz 
fehérbor zöldborsos és 
barackos aromákkal és 
citrusos ízzel

0,25 l 12 

Ciao Spritz 
osvěžující italský vinný 
aperitiv s bylinkami

Ciao Spritz 
osviežujúci taliansky vínny 
aperitív s bylinkami

Ciao Spritz 
refreshing Italian wine 
aperitif with herbs

Ciao Spritz 
Erfrischender italienischer 
Weinaperitif mit Kräutern

Ciao Spritz 
Frissítő, fűszeres, olaszos 
aperitif

0,25 l 12 
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Alergeny
Alergény 
Allergens 
Allergene 
Allergéneke

Zábavní portál 
Entertainment portal

en
Have fun with our 
entertainment portal on 
your own mobile, laptop 
or tablet.
Just connect to the 
”Regiojet - zluty” Wi-Fi network 
and go to portal.regiojet.cz, 
where movies, podcasts, news, 
video games and audiobooks 
await you.

Zakoupení sluchátek u stevarda
Zakúpenie slúchadiel u stevarda
Headphones for purchase from our on-board staff
Kopfhörer zum Kauf durch unser Bordpersonal
Fülhallgató vásárlás az utaskísérőnél

10 Kč
050 EUR
150 HUF

Bavte se díky našemu 
zábavnímu portálu 
na vlastním mobilu, 
notebooku i tabletu.
Stačí se připojit k Wi-Fi 
“Regiojet - zluty” a přejít na 
web portal.regiojet.cz, kde 
na vás čekají filmy, podcasty, 
zpravodajství, videohry 
a audioknihy.

cs
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Kreditová jízdenka se vyplatí
RegioJet Pay credit pays off

Pokud si na registraci
online netroufáte,
zastavte se na některém 
z našich prodejních míst.

Na pobočce si také
můžete nechat vystavit
Kreditovou jízdenku
v podobě plastové
kartičky. 

Online změna nebo storno 
jízdenky 15 min. před 

odjezdem zdarma

Free online change or 
cancellation of tickets  

15 minutes before departure

Proč kreditová jízdenka
Pořízení nic nestojí. Stačí se jen 
zaregistrovat

Je přenosná. Může ji používat 
třeba celá rodina

Vždy ušetříte. S kreditovkou 
cestujete za výhodnější ceny

Vše na jednom místě 
Máte přehled o svých rezervacích 
a platbách

Je skupinová. Na jednu kreditovku 
můžete koupit více jízdenek

Jak kreditovou jízdenku 
získat
Zaregistrujte se na 
regiojet.cz/kreditova-jizdenka

Dobijte si kredit alespoň 300 Kč

Stáhněte si naši aplikaci a vše 
máte po ruce

cs

Why get RegioJet Pay
It costs nothing to purchase. 
All youhave to do is register

It is portable. The whole family 
can use it

You will save money. RegioJet Pay 
means lower ticket prices

All in one place. Keep track of your 
bookings and payments

It is group-based. You can buy 
multiple tickets with RegioJet Pay

en

How do I get RegioJet Pay
Register at 
regiojet.com/regiojet-pay

Top up at least 
EUR 10 of credit.

Download our app 
to have everything 
in your pocket
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Cestujte na nádraží pohodlně 
a výhodně 

Parkování zdarma
Chystáte se na nádraží vlastním 
vozem? Rezervujte si ke zpáteční 
jízdence parkování na vybraných 
parkovištích* zdarma. 
Více na www.regiojet.cz/parkovani

cs en
Free parking
Do you need to get to the train 
station in your own car? Get 
free parking with your ticket at
 selected parking lots*. For more 
information check out 
www.regiojet.com/parking 

Get to the train station conveniently

* Platí pouze pro stanice Brno-Židenice, Zábřeh a Ostrava-Svinov – nutná rezervace min. 1 hod. před 
odjezdem v rezervačním systému. Parkování lze využít při návratu do 24 hodin. Poskytnutí nadstandardních 
služeb není nárokovatelné.

* Valid only for Brno-Židenice, Zábřeh and Ostrava-Svinov stations – reservation in the reservation system 
at least 1 hour before the journey. Parking can be used upon return within 24 hours. The provision of extra 
services is not claimable.

Objednejte si taxi
Dopravte se tam, kam potřebujete, 
v Praze, Ostravě, Olomouci 
a Liptovském Mikuláši za zvýhodněné 
ceny. Více na www.regiojet.cz/taxi

Call a taxi
Get to where you want in Prague, 
Ostrava, Olomouc and Liptovský 
Mikuláš at lower prices. 

Půjčte si vůz nebo 
elektroskútr
Zprostředkujeme vám pronájem za 
zvýhodněné ceny. 
Více na www.regiojet.cz/sluzby/slevy

Rent cars and e-scooters
We can arrange car and scooter 
rental for you at favourable prices.

Covid opatření
  COVID measures

en
The current COVID-19 safety 
measures applicable within the 
territory of countries the train 
passes through apply on-board.

V našich vlacích platí aktuální 
bezpečnostní opatření proti viru 
COVID-19 nařízená na území 
států, kterými vlak projíždí.

cs



 Navštivte

90
evropských

měst

regiojet.cz

Berlín
449 Kč
od

Krakov
300 Kč
od

Lvov
619 Kč
od

Kyjev
1  029 Kč
od

Mnichov
419 Kč
od

Vídeň
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od

Bratislava
129 Kč
od

Budapešť
249 Kč
od


