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PALUBNÍ SERVIS
Palubný servis / On-Board Service / Bordservice / Fedélzeti Utaskiszolgálás



Služby triedy Standard / Standard class services / Service der 
Klasse Standard / A Standard osztály szolgáltatásai

Užijte si pohodlnou cestu. Hned po výjezdu z Prahy probíhá úvodní palub-
ní servis z vozíku. Tak, jak to znáte z letadla. Další objednání občerstvení 
je pak možné po 40–60 minutách. Stevardi jsou vám k službám, hned po 
obsloužení tříd Business a Relax. Vždy však záleží na obsazenosti vlaku.

CS

Užite si pohodlnú cestu. Hneď po výjazde z Prahy prebieha úvodný pa-
lubný servis z vozíka. Tak ako to poznáte z lietadla. Ďalšie objednanie 
občerstvenia je možné po 40-60 minutách. Stevardi sú vám k službám 
hneď po obslúžení tried Business a Relax. Vždy však záleží na obsa-
zenosti vlaku.

SK

Enjoy the comfortable ride. Our initial on-board service from the cart com-
mences right after departure from Prague, just as you may have experi-
enced on planes. Further refreshment can be ordered 40-60 minutes later. 
Our stewards will be at your service once they have served the Business 
and Relax classes. It always depends on the number of passengers.

EN

Genießen Sie eine bequeme Reise. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus 
Prag erfolgt der Bordservice vom Wagen. Wie Sie das aus dem Flug-
zeug kennen. Eine weitere Bestellung von Erfrischung ist dann nach 
40-60 Minuten möglich. Die Stewards sind für Sie da, sobald sie die 
Klasse Business und Relax bedienen. Das hängt immer von der Aus-
lastung des Zuges ab.

DE

Élvezze a kényelmes utazást. Prága elhagyása után azonnal megkezdődik 
a bevezető fedélzeti kiszolgálás kiskocsiról. Úgy, ahogy a repülőgépről is-
meri. További frissítők 40–60 perc múlva rendelhetők. Az utaskísérők köz-
vetlenül a Business és a Relax osztály kiszolgálása után a rendelkezésére 
állnak. De ez mindig függ a vonat telítettségétől is.

HU
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Služby třídy Standard

Parkování na parkovištích u nádraží
Parkovanie na parkoviskách pri stanici
Parking at the train station
Parken auf dem Parkplatz  beim Bahnhof
Parkolás a pályaudvar melletti parkolókban

Při rezervaci jízdenky
Pri rezervácii cestovného lístka / When booking the ticket /  
Bei der Reservierung der Fahrkarte / Jegyfoglaláskor

Pramenitá voda Rajec 
Pramenitá voda Rajec 
Rajec water 
Quellwasser Rajec
Rajec ásványvíz

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

Zábavní portál a Wi-Fi
zábava, filmy, podcasty, hry, knihy, zpravodajství
Zábavný portál a Wi-Fi
zábava, filmy, podcasty, hry, knihy, spravodajstvo
Entertainment portal and Wi-Fi
entertainment, movies, podcasts, games, books, news
Entertainment-Portal und Wi-Fi
Unterhaltung, Filme, Podcasts, Spiele, Bücher, Nachrichten
Szórakoztató portál és Wi-Fi
szórakozás, filmek, podcastok, játékok, könyvek, hírszolgáltatás

Při nástupu
Pri nástupe / When boarding the train / Beim Einstieg / Beszálláskor

portal.regiojet.cz

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

Zakoupení sluchátek u stevarda (10 Kč)
Zakúpenie slúchadiel u stevarda (0,40 EUR) 
Ask our crew for buying headphones (0,40 EUR)
Ankauf von Kopfhörern beim Steward (0,40 EUR) 
Fülhallgató vásárlás az utaskísérőnél (150 HUF)

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

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen
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*Uvodni servis z voziku probíhá po odjezdu z Prahy hl. n. / *Uvodny servis z vozika prebieha po vyjazde z Prahy hl. n. 
/ *The on-board trolley service is provided after leaving Prague Main train station / *Der erste Service vom Wagen nach 
der Ausfahrt aus Prag Hbf / *A bevezető kiszolgálásra kiskocsiról a prágai főpályaudvarról való indulás után kerül sor.

Z vozíku*
Z vozíka* / From the trolley* / Aus dem Wagen* / Bevezető kiszolgálás kiskocsiról*

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

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

Americká káva
překapávaná káva, podávaná z termosky
Americká káva
prekvapkávaná káva, podávaná z termosky
American coffee
percolated coffee, served from a vacuum flask
Amerikanischer Kaffee
Filterkaffee, aus der Thermoskanne serviert
Amerikai kávé
Filteres kávé termoszból

Jablečný mošt
český produkt, 100% ovoce, bez konzervantů a barviv
Jablčný mušt
český produkt, 100 % ovocie, bez konzervantov a farbív
Apple juice
Czech product without additives, 100% pure fruit
Apfelsaft
Tschechisches Produkt ohne Zusatzstoffe, 100% reine Frucht
Almalé
cseh termék, 100 % gyümölcs, tartósítószerek és 
színezőanyagok nélkül

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

Italská káva illy
Talianska káva illy
Italian coffee illy
Italienischer Kaffee illy
Illy olasz kávé
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Italská káva     zdarma
Talianska káva illy zadarmo / Free Italian coffee illy /  
Italienischer Kaffee illy gratis / Olasz kávé ingyen

Espresso
30 ml vody / vody / of water / Wasser / víz

8 g kávy / kávy / of coffee / Koffee / kávé

Lungo

60 ml vody / vody / of water / Wasser / víz

8 g kávy / kávy / of coffee / Koffee / kávé

Možnost přidat mléko / Možnosť pridať mlieko

Extra milk available / Möglichkeit, Milch hinzuzufügen / Tejet 

lehetséges hozzáadni

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 tender but full flavour. / Der Kaffee illy
besteht aus 9 Arabica-Kaffeesorten. Er hat einen feinen, aber vollen Geschmack. / Az 
Illy kávé kilencféle arabica kávé keveréke. Gyengéd, de telt ízű.

Latte macchiato
mléčná pěna / mliečna pena / milk foam / Milchschaum / tejhab

30 ml espresso (30 ml vody / vody / of water / Wasser / víz 

+ 8 g kávy / kávy / of coffee / Koffee / kávé)

200 ml teplého mléka / teplého mlieka / of warm milk / 
warme Milch / meleg tej

Cappuccino

mléčná pěna / mliečna pena / milk foam / Milchschaum / 
Milchschaum / tejhab

110 ml teplého mléka / teplého mlieka / of warm milk / 
warme Milch / warme Milch / meleg tej

30 ml espresso (30 ml vody / vody / of water / Wasser / víz 
+ 8 g kávy / kávy / of coffee / Koffee / kávé

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

ZDARMA 
 Zadarmo / Free / Gratis / Ingyen

Standard / 5



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

Dezerty
Dezerty / Desserts / Desserts / Desszertek

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött

Makový koláč  156 g
Makový koláč  156 g
Poppy seed cake  156 g
Mohnkuchen  156 g
Mákos torta 156 g

Tvarohový koláč 
s kakaovou  drobenkou  125 g
Tvarohový koláč s kakaovou posýpkou  125 g
Cheesecake with chocolate crumble topping  125 g
Topfenkuchen mit Kakaostreusel  125 g
Túrótorta rászórt kakaós morzsával 125 g

Švestkový koláč 
s drobenkou  156 g
Slivkový koláč s posýpkou  156 g
Plum cake with crumble topping  156 g 
Pflaumenkuchen mit Streusel  156 g
Szilvatorta rászórt morzsával 156 g

Jablečný koláč 
s drobenkou  156 g
Jablkový koláč s posýpkou  156 g
Apple cake with crumble topping  156 g
Apfelkuchen mit Streusel  156 g
Almatorta rászórt morzsával  156 g

10 Kč 
0,40 EUR / 150 HUF

10 Kč 
0,40 EUR / 150 HUF

10 Kč 
0,40 EUR / 150 HUF

10 Kč 
0,40 EUR / 150 HUF
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Palubné menu* / On-board menu* / Bordmenü* / Fedélzeti menü*

Řecký jogurt  200 g  
s medem, malinami a ovocným müsli
Grécky jogurt  200 g 
s medom, malinami a ovocným müsli
Greek yogurt  200 g   
with honey, raspberries and fruit muesli
Griechischer Joghurt  200 g   
mit Honig, Himbeeren und Fruchtmüsli
Görög joghurt 200 g   
mézzel, málnával és gyümölcsös müzlivel

Cheesecake  125 g
s domácím slaným karamelem 
Cheesecake  125 g
s domácim slaným karamelom 
Cheesecake  125 g
with homemade salted caramel 
Cheesecake  125 g 
mit hausgemachtem Salzkaramell
Cheesecake  125 g 
házi sóskaramellával

Čokoládový dort  83 g
francouzský pěnový dort 
Čokoládová torta  83 g
francúzska penová torta 
Chocolate cake  83 g
french mousse cake 
Schokotorte  83 g 
französische Schaumtorte
Csokoládétorta  83g 
francia habtorta

www.domaci-cheesecake.cz

* Časový interval pro přijímání objednávek z menu uzpůsoben obsazenosti vozu. 1 stevard/ka může 
mít na starosti více vozů. / * Časový interval pre prijímanie objednávok z menu 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.

40 Kč 
1,60 EUR / 620 HUF

40 Kč 
1,60 EUR / 620 HUF

45 Kč 
1,80 EUR / 690 HUF
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Rajčatová polévka s bazalkou  340 g 
lahodná krémová polévka
Paradajková polievka s bazalkou  340 g 
lahodná krémová polievka
Tomato soup with basil  340 g 
delicious cream soup 
Tomatensuppe mit Basilikum  340 g
leckere Sahnesuppe
Paradicsomleves bazsalikommal  340 g
ízletes és krémes leves

Polévka z červené čočky 
s chilli  340 g
pikantní lehká polévka
Polievka z červenej šošovice s chilli  340 g
pikantná ľahká polievka
Red lentil soup with chili  340 g
spicy light soup
Rote Linsensuppe mit Chili  340 g
würzige leichte Suppe
Leves vörös lencséből chillivel  340 g
ízletes és fűszeres leves

Polévky
Polievky / Soups / Suppen / Levesek

Hlavní jídla
Hlavné jedlá / Main courses / Hauptgänge / Főételek

chlazené / chladené /
chilled / gekühlt / hűtött

chlazené / chladené /
chilled / gekühlt / hűtött

Plněné bramborové knedlíky  500 g
s uzeným masem a dvěma druhy zelí
Plnené zemiakové knedlíky  500 g
s údeným mäsom a dvoma druhmi kapusty
Stuffed potato dumplings  500 g
with smoked meat and two kinds of cabbage
Rauchfleisch-Kartoffelknödel  500 g
mit zwei Arten von Sauerkraut
Töltött krumplis knédli  500 g
füstölthússal és kétféle káposztával

39 Kč 
1,60 EUR / 600 HUF

39 Kč 
1,60 EUR / 600 HUF

99 Kč 
4,00 EUR / 1 520 HUF
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Čevabčiči se zeleninovým lečem  
a rýží  400 g
Čevabčiči so zeleninovým lečom a ryžou  400 g
Balkan-style kofte kebab (ćevapčići) with vegetable 
stew and rice  400g
Cevapcici mit Letscho und Reis  400 g
Csevabcsicsa zöldséges lecsóval és rizzsel  400 g

Kuřecí na červeném kari  
s rýží  400 g
Kuracie na červenom kari s ryžou  400 g
Red chicken curry with rice  400 g
Rotes Hühnercurry mit Reis  400 g
Vörös currys csirke rizzsel  400 g

Rajčatové rizoto  400 g
Paradajkové rizoto  400 g
Tomato risotto  400 g
Risotto Pomodoro  400 g
Paradicsomos rizottó  400 g

Jablečný štřůdl s vanilkovým 
krémem  300 g
à la buchtičky se šódó
Jablková štrúdľa s vanilkovým krémom  300 g
Apple strudel with vanilla cream  300 g
Apfelstrudel mit Vanillecreme  300 g
Almás rétes, vaníliakrémmel  300 g

69 Kč 
2,80 EUR / 1 060 HUF

59 Kč 
2,40 EUR / 910 HUF

69 Kč 
2,80 EUR / 1 060 HUF

69 Kč 
2,80 EUR / 1 060 HUF
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Ovčí sýr s červenou řepou  260 g
čerstvá zelenina s vařenou červenou řepou a ovčím sýrem
Ovčí syr s červenou repou  260 g
čerstvá zelenina s varenou červenou repou a ovčím syrom
Sheep cheese with beetroot  260 g
fresh vegetable salad with boiled beetroot and sheep cheese 
Schafskäse mit roter Rübe  260 g
frisches Gemüse mit gekochter roter Rübe 
und Schafskäse
Juhsajt céklával  260 g
friss zöldség főtt céklával és juhsajttal

Nabídka salátů
Ponuka šalátov / Salad menu / Salatangebot / Salátakínálat

Salát Caesar  210 g 
čerstvá zelenina s pečeným kuřecím masem, sýrem  
a zálivkou Caesar
Šalát Caesar  210 g 
čerstvá zelenina s pečeným kuracím mäsom, syrom  
a zálievkou Caesar
Caesar salad  210 g 
fresh vegetables with roasted chicken, cheese and Caesar  
dressing
Caesarsalat  210 g
frisches Gemüse mit gebratenem Huhn, Käse und  
Caesar Dressing
Caesar saláta  210 g
friss zöldség sült csirkehússal,  
sajttal és Caesar öntettel

Sushi set  240 g
1 × Nigiri s lososem, 3 × California roll s lososem, avokádem 
a sýrem Philadelphia, 4 × Maki tuňák, 4 × Maki nakládaná 
ředkev, wasabi, sójová omáčka a nakládaný zázvor
Sushi set  240 g 
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  240 g 
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  240 g 
1 × Lachs Nigiri, 3 × Kalifornischer Lachs mit Avocado und 
Philadelphia Käse, 4 × Maki-Thunfisch, 4 × Maki gelber Rettich, 
Wasabi, Sojasauce und eingelegter Ingwer
Sushi-Set  240 g 
1 × Lazac Nigiri, 3 × Kalifornia lazac avokádóval és Philadelphia  
sajttal, 4 × Tonhal Maki, 4 × Maki  
sárga retek, wasabi, szójaszósz  
és savanyított gyömbér

Sushi
Sushi / Sushi / Sushi / Sushi

59 Kč 
2,40 EUR / 910 HUF

90 Kč 
3,60 EUR / 1 380 HUF

69 Kč 
2,80 EUR / 1 060 HUF

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött

chlazené / chladené / 
chilled / gekühlt / hűtött
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www.regiojethotels.cz

Pro naše hotely v Rakousku a Česku hledáme aktivní 
páry, které milují hory, přírodu, sport a chtějí žít 

a pracovat na horách. Splňte si svůj sen třeba v našem 
novém horském hotelu Wallackhaus v rakouských 

Alpách, který leží přímo na sjezdovce.

Chcete pracovat a zároveň
bydlet na horách?

Máme pro vás skvělé 
podmínky:
–  Ubytování a strava zdarma
–  Skipas zdarma (Rakousko)
–   Nástup dle dohody
–  Zaškolíme vás
–   Pracovní doba je nastavená tak, 

abyste měli čas na sebe,
na lyžování i turistiku

Očekáváme:
–  Znalost jazyků, němčina výhodou 

pro rakouský hotel Wallackhaus
–   Praxi z gastronomie nebo 

pohostinství výhodou
–  Komunikační dovednosti
–  Samostatnost
–   Odolnost vůči stresu
–  Ochotu případně vycestovat za 

hranice
–   Ochotu pracovat a žít v hotelu

Více se dozvíte zdeVíce se dozvíte zde



Snacky
Snacky / Snacks / Snacks / Snack

Kuřecí wrap  170 g
se zeleninou a smetanovým dresinkem
Kurací wrap  170 g
so zeleninou a smotanovým dresingom
Chicken wrap  170 g
with vegetables and cream dressing
Hühnerwickel  170 g
mit Gemüse und Sahnedressing
Wrap csirkés  170 g
zöldséggel és tejszínes öntettel

chlazené / chladené /
chilled / gekühlt / hűtött

45 Kč 
1,80 EUR / 690 HUF

45 Kč 
1,80 EUR / 690 HUF

Wrap s ovčím sýrem  165 g 
se zeleninou a smetanovým dresinkem
Wrap s ovčím syrom  165 g 
so zeleninou a smotanovým dresingom
Wrap with sheep cheese  165 g 
vegetables and cream dressing
Wrap mit Schafskäse  165 g
mit Gemüse und Sahnedressing
Juhsajtos wrap  165 g
zöldségekkel és öntettel

25 Kč 
1,00 EUR / 380 HUF

6

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

Mini Babybel Originál  3 × 20 g
poloměkký zrající plnotučný sýr
Mini Babybel Originál  3 × 20 g
polomäkký zrejúci plnotučný syr
Mini Babybel Original  3 × 20 g
semi-soft ripened full-fat cheese 
Mini Babybel Original  3 × 20 g
halbweich reifender Vollfettkäse
Mini Babybel Original  3 × 20 g
félkemény, zsíros érlelt sajt

25 Kč 
1,00 EUR / 380 HUF
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BeBe Brumík  30 g  
čokoládový
BeBe Brumík  30 g  
čokoládový
BeBe Brumík  30 g  
chocolate snack
BeBe Brumík  30 g  
Schokoladensnack
BeBe Brumík szelet  30 g 
csokoládés

6 8

Drobné občerstvení
Drobné občerstvenie / Small snack / Kleiner Snack / Apró frissítők

10 Kč 
0,40 EUR / 150 HUF

35 Kč 
1,40 EUR / 540 HUF

40 Kč 
1,60 EUR / 620 HUF

Sušené maso Leon Jerky  25 g
kuřecí / hovězí Hot & Sweet 
Sušené mäso Leon Jerky  25 g  
kuracie / hovädzie mäso Hot & Sweet
Dried meat Leon Jerky  25 g  
chicken / beef Hot & Sweet
Trockenfleisch Leon Jerky  25 g 
Huhn / Rindfleisch Hot & Sweet
Leon Jerky szárított hús  25 g
csirke / marhahús Hot & Sweet

Strips chips makovo-hrachové  80 g 
Strips чіпси маково-горошкові 80 гр 
Strips chips makovo-hrachové 80 g
Chipsy makowo-groszkowe 80 g
Strips Chips pea&poppy 80 g
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Nápoje
Nápoje / Drinks / Getränke / Italok

Kofola Original  0,5 l
Kofola Original  0,5 l
Kofola Original  0.5 l
Kofola Original  0,5 l
Kofola Original  0,5 l 20 Kč 

0,80 EUR / 310 HUF

Pomerančový džus Relax 100%  0,3 l 
Pomarančový džús Relax 100%  0,3 l 
Orange juice Relax 100%  0.3 l 
Orangensaft Relax 100%  0,3 l 
Relax narancslé 100%  0,3 l

25 Kč 
1,00 EUR / 380 HUF

Mixit Křupavé ovoce do kapsy  23 g 
banán & jahoda
Mixit Chrumkavé ovocie do vrecka  23 g  
banán & jahoda
Mixit crunchy fruits  23 g 
banana & strawberry
Mixit Knuspriges Obst  23 g
Banane & Erdbeer
Mixit Ropogós gyümölcs  
a zsebbe  23 g
banán & eper

35 Kč 
1,40 EUR / 540 HUF

Mixit Křupavý sýr White Cheddar  
& Red Leicester  70 g 
Teplem sušené sýry. Ochutnejte a odneste si s sebou.
Mixit Chrumkavý syr White Cheddar & Red Leicester  70 g  
Teplom sušené syry. Ochutnajte a zoberte si so sebou.
Mixit Crunchy cheese White Cheddar & Red Leicester  70 g 
Heat dried cheese. Too much? Take them with you.
Mixit Knuspriger Käse White Cheddar & Red Leicester  70 g
Wärmegetrockneter Käse. Probieren und mitnehmen.
Mixit Ropogós sajt White Cheddar & Red Leicester  70 g
Szárított sajtok. Kóstolja meg  
és vigye magával. 129 Kč 

5,20 EUR / 1 980 HUF
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Vinea bílá  0,5 l
Vinea biela  0,5 l
Vinea white  0.5 l
Vinea weiß  0,5 l
Vinea fehér  0,5 l 20 Kč 

0,80 EUR / 310 HUF

Rajec pramenitá voda  0,75 l
jemně perlivá, neperlivá
Rajec pramenitá voda  0,75 l
jemne perlivá, neperlivá
Rajec mineral water  0.75 l
gently sparkling, still
Rajec Mineralwasser  0,75 l
mild, still
Rajec ásványvíz  0,75 l
enyhén szénsavas,  
szénsavmentes

UGO limonáda  0,5 l
nesycená, nepasterovaná limonáda s citrónem 
a citrónovou trávou
UGO limonáda  0,5 l
nesýtená, nepasterizovaná limonáda s citrónom 
a citrónovou trávou
UGO lemonade  0.5 l
non-carbonated, non-pasteurised lemonade with
lemon and lemongrass
UGO Limonade  0,5 l
stille, nicht pasteurisierte Limonade mit Zitrone und 
Zitronegras
UGO Limonade  0,5 l
szénsavmentes, nem pasztőrözött 
limonádé citrommal  
és citromfűvel

15 Kč 
0,60 EUR / 230 HUF

30 Kč 
1,20 EUR / 460 HUF

SEMTEX FOCUS 0,25 l
Energetický nápoj s pořádnou dávkou hořčíku, obsahuje 
výtažky z Yerba Maté, přírodní kofein z Guarany a má lehkou 
mangovou příchuť.
SEMTEX FOCUS  0,25 l
Energetický nápoj s príchuťou manga a poriadnou dávkou 
horčíka, obsahuje výťažky z Yerba Maté a prírodný kofeín 
z Guarany.
SEMTEX FOCUS  0.25 l
Energy drink rich in magnesium, with yerba mate extract and 
natural caffeine (guarana), available in smooth mango flavour.
SEMTEX FOCUS  0,25 l
Energydrink mit Mango-Geschmack und einer guten Portion 
Magnesium, enthält Extrakte aus Yerba Mate und natürliches 
Koffein aus Guarana.
SEMTEX FOCUS  0,25 l
Energiaital jó adag magnéziummal, amely Yerba Mate 
kivonatot, guaranából származó természetes koffeint 
tartalmaz, és enyhe mangó íze van.

10 Kč 
0,40 EUR / 140 HUF
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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

Horká čokoláda Monbana  25 g
Horúca čokoláda Monbana  25 g
Monbana hot chocolate  25 g
Heiße Schokolade der Marke Monbana  25 g
Monbana étcsokoládé  25 g

Teplé nápoje
Teplé nápoje / Hot drinks / Heiße Getränke / Meleg italok

20 Kč 
0,80 EUR / 310 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 – Strawber-
ries in champagne, fruit – Babiččina zahrádka
Oxalis Tee
Schwarz, Kräutertee mit Koffein – Mate IQ, Grün – Erd-
beere in Champagner, Fruchtig – Omas Garten
Oxalis tea
fekete, koffeintartalmú gyógynövénytea – Mate IQ,  
zöld –Eper pezsgőben,  
gyümölcstea – Babiččina  
zahrádka 10 Kč 

0,40 EUR / 150 HUF

15 Kč 
0,60 EUR / 230 HUF
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Jablečný Cider F. H. PRAGER  0,33 l
obsah alkoholu: 4,5 % 
Jablkový Cider F. H. PRAGER  0,33 l
obsah alkoholu: 4,5 %
Apple Cider F. H. PRAGER  0.33 l
alcohol volume: 4.5 %
Apfel Cider F. H. PRAGER  0,33 l
Alkoholgehalt: 4,5 %
Alma Cider F. H. PRAGER  0,33 l
alkoholtartalom: 4,5 %

Bernard 12°  0,5 l
Bernard 12°  0,5 l
Bernard 12°  0.5 l
Bernard 12°  0,5 l
Bernard 12°  0,5 l

Pivo
Pivo / Beer / Bier / Sör

Plzeň Premium 12°  0,5 l
Plzeň Premium 12°  0,5 l
Pilsner Premium 12°  0.5 l
Pilsner Premium 12°  0,5 l
Pilsner Premium 12°  0,5 l

19 Kč 
0,80 EUR / 290 HUF

25 Kč 
1,00 EUR / 380 HUF

35 Kč 
1,40 EUR / 540 HUF
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Svatovavřinecké červené  
– pozdní sběr, suché  0,25 l
jemné višňovo-peckové aroma s buketem sušených švestek, 
vyváženými tříslovinami a příjemnými karamelovými tóny v dochuti
Svätovavrinecké červené – neskorý zber, suché  0,25 l
jemná aróma višňových kôstiek s buketom sušených sliviek, 
vyváženými trieslovinami a príjemnými karamelovými tónmi v dochuti
St Laurent, red – late harvest, dry  0.25 l
delicate cherry-stone aroma with a bouquet of prunes, balanced 
tannins and pleasant caramel tones in the aftertaste
Saint Laurent Rotwein – Spätlese, trocken  0,25 l
delikate Kirsch- und Kern-Aromen mit einem Bouquet von Pflau-
men, ausgewogene Gerbstoffe und angenehme Karamellnoten  
im Nachgeschmack
St Laurent, vörös – kesei szuretelesű, száraz  0,25 l
finom cseresznyés- és aszalt szilva  
illattal, kiegyensúlyozott tanninokkal  
és kellemes karamell tónusokkal  
az utóízben

50 Kč 
2,00 EUR / 770 HUF

Nabídka vín
Ponuka vín / Wine menu / Auswahl an Weinen / Borkínálat

Chardonnay – pozdní sběr, 
polosuché  0,25 l
nasládle intenzivní vůně kandovaných mandlí a perníkového 
koření, v chuti nazrálý vlašský oříšek s plnou dochutí
Chardonnay – neskorý zber, polosuché  0,25 l
sladkastá intenzívna vôňa kandizovaných mandlí a perníkového 
korenia, v chuti vyzretý vlašský oriešok s plnou chuťou
Chardonnay – late harvest, semi-dry  0.25 l
sweet and intensive aroma of candied almonds and ginger-
bread spices, with mildly ripe walnut flavour and full aftertaste
Chardonnay – Spätlese, halbtrocken  0,25 l
süßlicher intensiver Duft kandierter Mandeln und des Lebku-
chengewürzes. Im Geschmack ausgereifter Walnuss mit vollem 
Nachgeschmack
Chardonnay – kesei szuretelesű, felszaraz bor,  0,25 l
kandírozott mandula és mézeskalácsfűszer édeskésen intenzív 
illata, érett dió ízzel, telt utóízzel

50 Kč 
2,00 EUR / 770 HUF

60 Kč 
2,40 EUR / 920 HUF

Pálava polosuché – pozdní sběr  0,25 l
vůně citrusových květů a poupat růží je v chuti podporována 
mandarinkami s liči
Pálava polosuché – neskorý zber  0,25 l
vôňa citrusových kvetov a púčikov ruží je v chuti podporovaná 
mandarínkami s liči
Pálava – semi-dry – late harvest  0.25 l
citrus blossoms aroma with a hint of rosebuds supported by 
tangerine and lychee 
Pálava halbtrocken – Spätlese  0,25 l
der Duft von Zitrusblüten und Rosenknospen wird im Geschmack 
durch Mandarinen mit Litschifrüchten abgerundet
Pálava – kesei szuretelesű, felszaraz bor,  0,25 l
a citrusvirágok és rózsabimbók illatát  
mandarin és licsi íze egészíti ki
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Terrasso rosé – perlivé víno  0,25 l
Vyrobené metodou charmat. Převládá vůně přezrálého jádro-
vého ovoce, jež je doplněna příjemnými broskvovými tóny.
Terrasso rosé – perlivé víno  0,25 l
Vyrobené metódou charmat. Prevláda vôňa prezretého 
jadrového ovocia, ktorá je doplnená príjemnými broskyňovými 
tónmi.
Terrasso rosé – sparkling wine  0.25 l
Made using the Charmat method. Dominant aroma of overripe 
pip fruit combined with pleasant peachy tones.
Terrasso rosé – Sekt  0,25 l
Hergestellt durch die Méthode Charmat. Im Aroma herrscht 
überreifes Kernobst vor, ergänzt um angenehme Pfirsichnoten.
Terrasso rose – gyongyoző bor 0,25 l
Charmat módszerrel készült. Dominál a túlérett magvas gyü-
mölcsök illata, amelyet kellemes barackos jegyek egészítenek ki.

50 Kč 
2,00 EUR / 770 HUF

Rulandské bílé – pozdní sběr, 
suché  0,25 l
Buket zavařených rynglí a citronového dropsu doprovází 
v chuti kandované ovoce s medovou kořenitostí.
Rulandské biele – neskorý zber, suché  0,25 l
Buket zaváraných ringlôt a citrónového dropsu sprevádza 
v chuti kandizované ovocie s medovou korenitosťou.
Pinot Noir, white – late harvest, dry  0.25 l
A bouquet of stewed greengage plums and lemon drops  
accompanies the taste of candied fruit with honey spiciness.
Weißer Burgunder – Spätlese, trocken  0,25 l
Ein Bouquet von der Renekloden-Konfitüre und Zitronendrops 
wird von kandierten Früchten und einer honigsüßen Würze.
Pinot Noir, fehér, kései szüretelésű, száras  0,25 l
Némi ringlószilva és citromcsepp kíséri a kandírozott  
gyümölcs ízét, mézes jegyekke.

50 Kč 
2,00 EUR / 770 HUF

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
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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

Ryzlink vlašský – moravské zemské 
víno, polosuché  0,25 l
žlutozelená barva s vůní květu lípy a mandlí, harmonický, 
ovocitý se svěží kyselinkou a dochutí vlašského ořechu
Rizling vlašský, moravské zemské víno, polosuché  0,25 l
žltozelená farba s vôňou kvetu lipy a mandlí, harmnonický, 
ovocitý so sviežou  kyselinkou a chuťou vlašského orecha 
v závere
Welschriesling, Moravian wine, medium dry  0.25 l
deep straw colour with linden blossom and almond aromas, 
harmonious, fruity with refreshing acidity and walnut aftertaste
Riesling, mährischer Wein, halbtrocken  0,25 l
gelbgrüne Farbe mit Aromen von Lindenblüten und Mandeln, 
harmonisch, fruchtig mit frischer Säure und einem walnussar-
tigen Nachgeschmack
Olaszrizling, morva tájbor, félszáraz  0,25 l
sárgászöld szín, hársfavirág és mandula aromával, harmoni-
kus, gyümölcsös, friss savakkal és diós utóízzel

50 Kč 
2,00 EUR / 770 HUF

Veltlínské zelené – pozdní sběr,  
suché  0,25 l
intenzivní vůně zeleného pepře a broskve, v chuti svěží 
citrusy, zelená tráva a mineralita 
Veltlínske zelené – neskorý zber, suché  0,25 l
intenzívna vôňa zeleného korenia a broskyne, v chuti svieže 
citrusy, zelená tráva a mineralita
Grüner Veltliner – late harvest, dry  0.25 l
intense aromas of green pepper and peach, refreshing 
citrus, green grass and mineral notes 
Grüner Veltliner – Spätlese, trocken  0,25 l
intensive Aromen nach grünem Pfeffer und Pfirsich, am Gau-
men frische Zitrusfrüchte, grünes Gras und Mineralität
Zöld veltelini – késői szüretelés, száraz  0,25 l
intenzív zöldbors és őszibarack aroma, ízében friss citrusok, 
zöld fű és mineralitás

50 Kč 
2,00 EUR / 770 HUF
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 Obiloviny obsahující lepek, pšenice, žito, ječmen, oves, špalda / Obilniny obsahujúce lepok, pšenicu, 
raž, jačmeň, ovos, špaldu / Cereals containing gluten, wheat, rye, barley, oats, spelt / Die Cerealien enthalten 
Gluten, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel / Glutént tartalmazó gabonafélék, búza, rozs, árpa, 
zab, tönkölybúza  Korýši a výrobky z nich / Kôrovce a výrobky z nich / Crustaceans and crustacean 
products / Schalentiere und Produkte aus diesen / Rákfélék és termékek belőlük  Vejce a výrobky 
z nich / Vajcia a výrobky z nich / Eggs and egg products / Eier und Produkte aus diesen / Tojás és 
termékek belőlük  Ryby a výrobky z nich / Ryby a výrobky z nich / Fish and fish products / Fische und 
Produkte aus diesen / Halfélék és termékek belőlük  Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní / 
Podzemnica olejná (arašidy) a výrobky z nej / Groundnuts (peanuts) and groundnut products / Erdnüsse 
und Produkte aus diesen / Földimogyorófélék és termékek belőlük  Sójové boby (sója) a výrobky 
z nich / Sójové bôby (sója) a výrobky z nich / Soy beans and soy products / Sojabohnen (Soja) und Produkte 
aus diesen / Szójabab és termékek belőlük  Mléko a výrobky z něj / Mlieko a výrobky z neho / Milk 
and dairy products / Milch und Produkte aus dieser / Tej és tejtermékek  Skořápkové plody (ořechy) 
a výrobky z nich / Škrupinové plody (všetky druhy orechov) a výrobky z nich / Nuts and nut products / 
Schalenfrüchte (Nüsse) und Produkte aus diesen / Csonthéjas termések (dió) és termékek belőlük 

 Celer a výrobky z něj / Zeler a výrobky z neho / Celery and celery products / Sellerie und Produkte 
aus diesem / Zeller és termékek belőlük  Hořčice a výrobky z ní / Horčica a výrobky z nej  / Mustard 
and mustard products / Senf und Produkte aus diesem / Mustár és termékek belőlük  Sezamová 
semena (sezam) a výrobky z nich / Sezamové semená (sezam) a výrobky z nich / Sesame and sesame 
products / Sesamsamen (Sesam) und Produkte aus diesen / Szezám magvak és termékek belőlük 

 Oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) / Oxid siričitý a siričitany (napr. sušené marhule) / 
Sulphur dioxide and sulphites (e.g. dried apricots) / Schwefeldioxid und Schwefelige Säure (z.B. 
getrocknete Aprikose) / Kén-dioxid és szulfidok (pl. szárított barack)  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

Ciao Spritz  0,25 l
Osvěžující a lahodný italský aperitiv, který je vyroben 
z hroznů odrůdy Glera a doplněn bylinnými aromaty. Obsah 
alkoholu 6,8 %.
Ciao Spritz  0,25 l
Osviežujúci a lahodný taliansky aperitív, ktorý je vyrobený 
z hrozna odrody Glera a doplnený bylinnými arómami. 
Obsah alkoholu 6,8 %.
Ciao Spritz  0.25 l
A refreshing and delicious Italian aperitif with herbal 
aromas, which is made from grapes of the Giera. Alcohol 
content 6.8 %.
Ciao Spritz  0,25 l
Erfrischender und köstlicher italienischer Aperitif, der aus 
Trauben der Sorte „Giera“ hergestellt und durch Kräuteraro-
men ergänzt wird. Alkoholgehalt 6,8 %.
Ciao Spritz  0,5 l
Glera szőlőből készült frissítő és ízletes olasz aperitif, 
melyet gyógynövényes aromák egészítenek ki. Alkoholtar-
talom 6,8 %.

55 Kč 
2,20 EUR / 850 HUF

Kromě vína nabízíme
Okrem vína ponúkame / In addition to wine we offer /  
Zusätzlich zum Wein bieten wir / TA bor mellett kínálunk
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Bavte se s námi díky portal.regiojet.cz.
Sledujte filmy, poslouchejte podcasty, čtěte knihy nebo hrajte hry. Potřebujete 
jen vlastní notebook, tablet nebo telefon a zábava může začít. 

Vyzkoušejte příště cestu ve voze ASTRA. Díky zabudovaným obrazovkám 
se zábavním portálem vám pak stačí jen sluchátka. A pokud nemáte svá, 
můžete si je zdarma půjčit u našeho personálu. 

Zábavní portál

Jak to funguje?
Připojte se na Wi-Fi „Regiojet - zluty“.
Zadejte do vyhledávače
portal.regiojet.cz a bavte se.

ZpravodajstvíKnihy

HryFilmyPodcasty

Have fun with portal.regiojet.cz
You can watch movies, listen to podcasts, read books or play games. 
All you need is your laptop, tablet or phone and the fun can begin. 

Try our ASTRA coaches next time. They have built-in screens in the seats, so 
you only need earphones which you can borrow free of charge from our staff.

Entertainment portal

How does it work?
Connect to the Wi-Fi “Regiojet - zluty”.
Enter portal.regiojet.cz into the search engine and have fun.

NewsBooks

GamesMoviePodcasts

CS / EN
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Kreditová jízdenka se vyplatí
Proč Kreditová jízdenka?  
• Pořízení nic nestojí. Stačí se jen zaregistrovat.
• Je přenosná. Může ji používat třeba celá rodina. 
• Ušetříte. S kreditovou jízdenkou cestujete za výhodnější ceny. 
• Vše na jednom místě. Mějte přehled o svých rezervacích a platbách.
• Necestujte sami. Na jednu kreditovku můžete koupit jízdenky pro 

celou skupinu. 

Jak Kreditovou jízdenku získat?
• Stačí se zaregistrovat na regiojet.cz/kreditova-jizdenka.
• Dobít kredit alespoň 300 Kč.
• Stačí vám jen telefon a jízdenky máte vždy po ruce.

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.

Change or cancel a online ticket 
15 min. before leaving for free.

Why get RegioJet Pay  
• It does not cost anything. All you have to do is register.
• It is transferrable. Your whole family can use it. 
• You will save money. RegioJet Pay means lower ticket prices. 
• It is convenient. You have all bookings and payments together.
• Do not travel alone. You can use your RegioJet Pay to buy tickets for your 

whole group.

A RegioJet Pay is worth it

How to get your RegioJet Pay?
• Just register at regiojet.com/regiojet-pay
• Charge at least 10 EUR.
• And you’re done. All you need is your phone, and you will have your tickets 

with you at all times.  

CS / EN
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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

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

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

* 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.

Get to the train station 
conveniently and in comfort
• 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  
regiojet.com/services/parking

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

• Shared cars and e-scooters 
Rent a car or e-scooter. We can arrange it for you at better prices. 

* 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 guaranteed.

Usnadníme každou vaši cestu
We will make every journey more convenient

CS / EN

vlakem do
Chorvatska

Nastupte do vlaku 
bezstarostné dovolené 

jízdenka už
od 590 Kč
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vlakem do
Chorvatska

Nastupte do vlaku 
bezstarostné dovolené 

jízdenka už
od 590 Kč



V našem novém horském hotelu Wallackhaus 
v rakouských Alpách v nadmořské výšce 2 304 m n. m.  

V létě na nejvýše položené silnici v Rakousku Grossglockner 
Hochalpenstrasse, v zimě přímo  

na sjezdovce.

V Alpách levněji  
než v Krkonoších!

Nový společný 
projekt RegioJet 

a STUDENT 
AGENCY

Naše další  
penziony  
a chalupy

V nejkrásnější části Jeseníků mezi slavnými 
lázněmi Karlova Studánka a Jeseník. Užijte 
si nedotčenou přírodu Jeseníků a nejčistší 

vzduch ve střední Evropě

hotel Vidly
od 560 Kč osoba s polopenzí

Penzion 
Habánský dům

JIŽNÍ MORAVA, DOLNÍ VĚSTONICE

od 320 Kč osoba

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

poznávání krás jižní Moravy.

od 350 Kč osoba

Chalupa 
Bílý Dvůr

KRKONOŠE, RUDNÍK

Stylová chalupa s unikátní 
hospůdkou v podhůří 

Krkonoš.

Chalupa 
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.

Naše další hotely 
v ČR a Rakousku 
najdete zde regiojethotels.cz My jsme RegioJet: káva a voda zdarma a pivo za pusu.

 RAKOUSKO
Korutany, Heiligenblut

■ cena od 40 EUR/osoba s polopenzí 
■ Pilsner Urquel 0,5 l za 3 EUR 

■ Wellness zdarma



V našem novém horském hotelu Wallackhaus 
v rakouských Alpách v nadmořské výšce 2 304 m n. m.  

V létě na nejvýše položené silnici v Rakousku Grossglockner 
Hochalpenstrasse, v zimě přímo  

na sjezdovce.

V Alpách levněji  
než v Krkonoších!

Nový společný 
projekt RegioJet 

a STUDENT 
AGENCY

Naše další  
penziony  
a chalupy

V nejkrásnější části Jeseníků mezi slavnými 
lázněmi Karlova Studánka a Jeseník. Užijte 
si nedotčenou přírodu Jeseníků a nejčistší 
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799Kč
Paris from 3190€

Paříž
od

899 Kč
Zurich from 3590 €

Curych
od

449 Kč
Berlin from 1890€

Berlín
od90

799 Kč
Amsterdam from 31   €

Amsterdam
od

419 Kč

Munich from 17€

Mnichov
od

regiojet.cz/evropa

* Ceny platné v době tisku. / Prices valid at the time of print.

Autobusem po Evropě!

regiojet.com/europe


