
VíTáme VáS
v restauraci drmlovka, která se nachází v obci
Bohutín v části Vysoká Pec. díky své poloze
u silnice 1/18 vedoucí z Příbrami do Plzně
je přímo ideálním místem, kde si dát oběd
či večeři, nebo jen občerstvení během cesty.
Obec se nachází v podhůří Brd, které jsou cílem
běžkařů, cyklistů či turistů, restaurace je tedy
často jako výchozí a zároveň
cílové místo.
Více než 40. letý nepřetržitý

provoz této restaurace
Vám nabízí své služby.

Posedět můžete v nově
zrekonstruované formance,
která má kapacitu 20 míst,
v restauraci se 45 místy,
na zahrádce nebo v sále
s kapacitou 80 míst, kde se v zimním období můžete ohřát
u krbu. Pronájmy sálu jsou u nás zdarma, a proto jej můžete
kdykoli využít k pořádání tanečních zábav, rautů, večírků,
svateb nebo jiných společenských událostí.
V roce 2011 došlo k rekonstrukci restaurace a k vybudování
druhé venkovní terasy a dětského koutu. Postupně
se restaurace plně zrekonstruovala završením v roce 2017
a to změnou interiéru formanky a salonku o kapacitě 30 míst
s možností samostatného vstupu z přední terasy.
drmlovka splňuje současný trend v oboru gastronomie
jak kvalitou nabízeného jídla tak příjemným prostředím.
Vyberte si z našeho jídelního a nápojového lístku dle Vaší
chutě. Srdečně Vás zveme na steaky, hotová jídla, minutky

ale i speciality šéfkuchaře.
S výběrem Vám ochotně
poradí náš personál.
Používáme výhradně
kvalitní české suroviny.

www.drmlovka.cz

OTeVírací dOBa:
Po - Pá: 10:00 - 22:00 hod.
So - Ne: 11:00 - 22:00 hod.

Tel.: 608 258 460
e-mail: drmlovka@email.cz

Vysoká Pec 64
262 41 Bohutín





NěcO Na chuť
1 ks Vysokopecký utopenec 25,-

150 g uzené maso s hořčicí a křenem na prkénku A10A12 72,-
200 g cibulové kroužky v pivním těstíčku

s česnekovým dipem A1aA3A7 59,-
1 ks domácí nakládaný plísňový sýr A7 55,-
2 ks Ďábelská topinka sypaná sýrem A1A7 59,-

POléVka a hOTOVá jídla dle deNNí NaBídky

STeaky
200 g hovězí steak 179,-
300 g hovězí steak 223,-
400 g hovězí steak 282,-
200 g Steak z vepřové panenky 169,-
250 g Steak z krkovice 125,-
350 g Steak z krkovice 135,-
200 g Steak z vepřové pečeně 139,-
200 g Steak z kuřecího prsa 139,-

* podáváme s bylinkovým máslem A7

POchOuTky POuZe ke STeakům
30 g opečená slanina 30,-
30 g opečená cibulka A1a 20,-
1 ks sázené vejce A3 20,-
70 g chřest 30,-
30 g zapečený hermelín A7 25,-
30 g zapečený eidam A7 25,-
30 g zapečená niva A7 25,-

PáNVe
150 g Pikantní vepřová pánev (papričky, cibule, pórek,

sladká chilli omáčka, sojová omáčka) A1aA6 130,-
150 g kuřecí pánev (zakysaná smetana, houby, jarní cibulka,

červená cibule) A1aA6A7 130,-
150 g hovězí chilli pánev (červená cibule, fazolky,

drcená rajčata, kukuřičné klásky) A1aA6 155,-

Těžní věž rudolf, Vysoká Pec - Bohutín



farní kostel Sv. maří magdaleny - Bohutín

ryBy
250 g Pstruh pečený na kmíně a másle A1aA4A7 129,-
200 g Steak z lososa na grilu A4A7 199,-

SPecialiTy
150 g Námi namíchaný hovězí tatarský biftek,

topinky 5 ks A1aA3A10 179,-
(vejce přidáváme do pokrmu na výslovné přání hosta)

150 g Tortilla s hovězím masem, šalotkou a fazolkami,
zjeměná zakysanou smetanou A1aA6A7 149,-

150 g Tortilla s kuřecím masem, ledovým salátem,
rajčátkem a dresingem A1A7 135,-

300 g Vepřový double steak s kousky chřestu a žampióny,
zapečené s mozzarellou A7 179,-

200 g medailonky z vepřové panenky na brusinkách
a víně A1aA12 164,-

200 g Vepřová kapsa s anglickou slaninou
a opilou švestkou A1aA12 133,-

200 g kuřecí prsa se sušeným rajčátkem,
parmskou šunkou a bazalkou A7 145,-

150 g Smažená kuřecí kapsa plněná zelenými fazolkami,
anglickou slaninou a nivou A1A3A7 125,-

TěSTOViNy - GNOcchi - Sýry
120 g Ostré těstoviny s kuřecím nebo vepřovým masem A1aA6 124,-
150 g Těstoviny s vepřovou panenkou,

šalotkou a tymiánem, sypané parmezánem A1a 132,-
150 g Těstoviny s česnekem, sušenými rajčaty,

olivami a parmezánem A1a 109,-

120 g Gnochci s kuřecím masem, listovým špenátem
a parmezánem A1aA7 124,-

250 g Bez masa, s listovým špenátem a parmezánem
A1aA7 98,-

120 g Gnocchi s kuřecím masem a směsí sýrů A1aA3A7A12 124,-
250 g Gnocchi se směsí sýrů A1aA3A7A12 98,-



Vokačovský rybník, též drozďák, Vysoká Pec - Bohutín

150 g Smažený sýr A1aA3A7 75,-
100 g Smažený plísňový sýr A3A7 75,-
100 g Gratinovaný plísňový sýr v parmské šunce A7 89,-

PrO děTi
75 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka

(kečup) A3A7 75,-
100 g Těstoviny s kečupem a sýrem A1aA7 65,-
100 g kuřecí přírodní plátek, hranolky A1a 85,-
100 g Smažený kuřecí - vepřový řízeček (nugetky),

hranolky A1aA3 85,-
100 g kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky A1aA7 95,-

PřílOhy
hranolky 30,-
krokety A1a 30,-
americké brambory 30,-
Šťouchané brambory se špenátem a smetanou A7 45,-
Pečená brambora plněná dipem A7 45,-
dušená zelenina v páře 45,-
rýže 30,-
restovaná zelenina s bylinkami na olivovém oleji 45,-
Bagetka s bylinkovým máslem A1aA7 30,-
Bramboráčky A1aA3A7 35,-
restované brambory se šalotkou,
žampiony a zakysanou smetanou A7 45,-

SaláTy
250 g Šopský A7 50,-
250 g řecký A7 55,-
250 g míchaný A10 45,-
200 g listový salát s kuřecím masem

a s kousky opečené tortilly A1aA7A12 125,-
250 g Salát s rukolou a kousky lososa A4 155,-
150 g míchaný salát s filírovaným kuřecím

nebo vepřovým masem, dip A7A10 135,-



mariánská štola, 532 metrů dlouhá, Příbram - Březové hory

PiVO TOčeNé
0,3 l Pilsner urquell 12° A1c 25,-
0,4 l Pilsner urquell 12° A1c 32,-
0,5 l Pilsner urquell 12° A1c 35,-
0,3 l Gambrinus

nepasterizovaný 10°A1c 18,-
0,5 l Gambrinus

nepasterizovaný 10°A1c 25,-
0,3 l Birell Světlý

nealkoholické pivo A1c 18,-
0,5 l Birell Světlý

nealkoholické pivo A1c 25,-
0,4 l Volba sládků 32,-
0,3 l Birell ochucený A1c 30,-

0,33 l Frisco A1c 40,-
0,44 kingswood 40,-

PiVO lahVOVé
0,5 l Gambrinus

nepasterizovaný 10° 25,-
0,5 l Pilsner urquell 12° 35,-

TOčeNé
NealkO NáPOje

1 l domácí limonáda
dle nabídky 70,-

0,4 l kofola 20,-
0,4 l Ovocná limonáda 20,-

rOZléVaNé
NealkO NáPOje

0,3 l Pepsi cola 21,-
0,3 l Fanta 21,-
0,3 l 7uP 21,-
0,3 l Soda 18,-
0,3 l džus - pomeranč 27,-
0,3 l džus - jablko 27,-
0,3 l džus - multivitamín 27,-

Omáčky a diPy
Z modrého sýra A7 30,-
houbová A7 30,-
Pepřová A7 30,-
Sýrová s oregánem A7 30,-
domácí tatarka A3A7A10 15,-
chilli dip A7 25,-
Petrželová s jarní cibulkou A7 25,-
Bylinkové máslo A7 20,-

deZerTy
italské Tiramisu A1aA3A7 59,-
medovník
A1aA3A7A8c 40,-
čokoládový fondant A 49,-
domácí štrůdl s vanilkovou
zmrzlinou a šlehačkou
A1aA3A7 42,-
Zmrzlinové poháry dle nabídky 43,-

SlaNé
arašídy 40,-
mandle 40,-
kešu 40,-
Tyčinky 20,-
chipsy 35,-

POchuTiNy
koš pečiva A1A3 20,-
Pečivo 1 ks A1A3 5,-

Smetana 1 ks A7 5,-
med 1 ks 6,-

dochucovadla 15,-
jídelní box 5,-

(Poloviční porce se účtují
70 % z ceny jedné porce)

NáPOje



drmlovka r. 1931, Vysoká Pec - Bohutín

lahVOVé
NealkO NáPOje
0,25 l Pepsi cola 30,-
0,25 l Pepsi cola light 30,-
0,25 l Tonic 30,-
0,25 l canada dry 30,-
0,25 l černý rybíz 30,-
0,25 l jahoda 30,-
0,25 l Višeň 30,-
0,25 l hruška 30,-
0,25 l Borůvka 30,-
0,33 l mattoni 22,-
0,33 l ledový čaj 30,-
0,30 l Toma natura

- neperlivá 20,-
0,30 l Toma natura

- jemně perlivá 20,-
0,25 l red Bull 55,-

aPeriTiVy
0,1 l cinzano bianco 40,-
0,1 l martini dry 50,-

VíNO 0,2 l
0,2 l rozlévané bílé, červené

- dle nabídky A12 30,-

SekT 0,75 l
0,75 l Sekt Bohemia 230,-

deSTiláTy 0,04 l
Fernet, Fernet citrus 30,-
Becherovka, lemond 30,-
jägermaister 55,-
Stará myslivecká 30,-
Peprmintový likér 30,-
Vodka Božkov 30,-

Vodka Finlandia 40,-
Broskvová 30,-
Griotka 30,-
jelcin jablko, švestka 30,-
Polar - jahoda 30,-
Vaječný likér A3 30,-
rum Božkov 25,-
captain morgan 40,-
diplomatico
reserva exclusiva 12y 90,-
havana club 40,-
Slivovice 40,-
chivas regal 12y 95,-
jim Beam 55,-
jack daniels 75,-
Tullamore dew 55,-
jameson 55,-
metaxa 5* 55,-
Tequila 50,-
Gin Beefeater 50,-

TePlé NáPOje
Turecká káva 18,-
Vídeňská káva A7 35,-
Nescafé 18,-
espresso A7 30,-
espresso piccolo A7 30,-
cappuccino A7 35,-
café latte A7 45,-
ledová káva A7 45,-
alžírská káva A3A7 55,-
Svařené bílé víno A12 40,-
Svařené červené víno A12 40,-
Grog 35,-
Tatranský čaj 45,-
čaj černý alThauS 20,-
čaj ovocný alThauS 20,-
Sypaný čaj alThauS 35,-



BBrriissttoott  eesspprreessssoo - zrnková káva obzvláště
silné chuti. Složena z kávy robusta a arabica,
které v duchu skutečné italské tradice pro-
půjčují této směsi nepřekonatelnou chuť.

káva má hustou pěnu. ideální pro 
přípravu latte, cappuccina a macchiata 

a pro přípravu silnějšího
espressa. Velmi dobrá jako
ranní káva. 
Zrnkové káva Bristot hraje důležitou

roli v historii typického italského
espresa již od roku 1919. Šest 
základních směsí káv Bristot 
dává všem vybrat směs splňující 
jejich požadavky. díky své velmi 

vysoké kvalitě a proslulosti je považována 
za kávu káv, která splňuje požadavky profesionálů 
i nejnáročnějších znalců prvotřídního espresa.

OBdarujTe SVé BlíZké TímTO POukaZem

V hodnotě 

600,- kč,

nebo v hodnotě 

1000,- kč. 

darujte tuto 
milou pozornost

jako příjemný 
a praktický dárek, 

který potěší ...

info u personálu.

www.drmlovka.cz



Svatá hora, Příbram

SeZNam alerGeNů
Publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

a1 OBilOViNy OBSahující lePek
a - pšenice, b - žito, c- ječmen, d - oves, 
e - špalda, f - kamut nebo jejich hybridní odrůdy 
a výrobky z nich

a2 kOrýŠi - a výrobky z nich

a3 Vejce - a výrobky z nich

a4 ryBy - a výrobky z nich

a5 POdZemNice OlejNá (araŠídy) - a výrobky z nich

a6 SÓjOVé BOBy (SÓja) - a výrobky z nich 

a7 mlékO - a výrobky z něj

a8 SkOřáPkOVé PlOdy

a - mandle, b - lískové ořechy, c - vlašské ořechy, 
d - kešu ořechy, e - pekanové ořechy, f - para ořechy, 
g - pistácie, h - makadamie a výrobky z nich

a9 celer - a výrobky z něj

a10 hOřčice - a výrobky z ní

a11 SeZamOVá SemeNa (SeZam) - a výrobky z nich

a12 OXid SiřičiTý a SiřičiTaNy - v koncentracích 
vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

a13 Vlčí BOB (luPiNa) - a výrobky z něj

a14 měkkýŠi - a výrobky z nich 



Svatá hora, Příbram

SSvvaattáá  hhoorraa
dějinné počátky Svaté hory jsou 

opředeny pověstmi. kdy byla postavena 
původní kaplička, jejíž zdivo je prý dosud
zčásti obsaženo ve zdivu dnešní baziliky, není
známo. dle pověsti ji dal postavit již ve 13. století
rytíř z rodu malovců jako dík Panně marii 
za vyslyšené prosby, když ho ochránila před 
pronásledujícími loupežníky. Podle jiných
zpráv byla postavena o století později. Slavný český historik 17. století Bohuslav Balbín, který se zabýval
podrobně dějinami Svaté hory, datuje vznik kaple zhruba do počátku 16. století. Zaznamenal také některé
cenné údaje o původní kapli, její rozměry a přibližně i podobu: dlouhá byla zhruba 13 m, široká asi 7 m 
a vysoká přes 4 m (Balbín uvádí ovšem míry v českých loktech). měla plochý dřevěný strop, hrubé, nerovné
stěny a podlahu z udusané hlíny. Vedly do ní dva vchody: jeden v severní, druhý v jižní stěně lodi. Byla
to tedy velmi jednoduchá, chudá, skromná svatyně dokonce bez dveří. Zasvěcena byla zřejmě 

od počátku Nanebevzetí Panny marie.         vvííccee  nnaa::  wwwwww..ssvvaattaa--hhoorraa..cczz

hhoorrnniicckkéé  mmuuzzeeuumm  PPřřííbbrraamm
expozice umístěné v historických provozních 

a správních objektech přibližují bohatou montánní
minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších
rud. muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem 
po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů
štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu 
vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními
stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským
folklorem.

hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
Středočeského kraje, patří k nejstarším muzeím v české

republice. Svojí odbornou činností navazuje na práci někdejšího krajinského muzea v Příbrami, které bylo 
založeno díky osobní iniciativě vlastivědného badatele, řídícího učitele ladislava malého dne 12. 12. 1886. Vedle
městských památek shromažďovalo od prvopočátku nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského 
hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku. 
VVííccee  nnaa::  wwwwww..mmuuzzeeuumm--pprriibbrraamm..cczz

PPaammááttnnííkk  aannttoonníínnaa  ddvvoořřáákkaa  vvee  VVyyssookkéé  uu  PPřřííbbrraammii    
malá obec ležící v malebné zalesněné krajině nedaleko Brd. Zde našel na více než dvacet let svůj druhý domov

jeden z největších géniů české hudby antonín dvořák (1841 -1904). Novorenesanční zámeček, rozsáhlý park, 
rusalčino jezírko, vila rusalka i nádherná okolní krajina jsou místa
inspirace tohoto hudebního skladatele.

dvořákův švagr hrabě judr. Václav kounic, majitel vysockého 
panství, nechal v roce 1878 postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým
parkem a jezírky, dnešní Památník antonína dvořáka. Skladatel sem
často jezdíval jako host kounicových a pobýval ve správcovském
dvorci na kraji obory. roku 1884, po velkém úspěchu v anglii, 
koupil od svého švagra pozemek se špýcharem, který v krátké době
proměnil v útulný venkovský domov (vila rusalka). Tam s nadšením
sadařil, zahradničil, choval holuby a komponoval. 

S prostředím tohoto kraje je neodmyslitelně spjato zralé a vrcholné
období dvořákovy skladatelské tvorby. Počínaje kvartetní větou F dur
z října 1881 až po operu armida z července 1903 zde zkomponoval, 

započal či dokončil přes třicet nových děl a řadu dřívějších skladeb upravil a přepracoval. Z těch významnějších
jsou to opery dimitrij, jakobín, čert a káča, rusalka a armida, oratorium Svatá ludmila, kantáta Svatební košile,
requiem, symfonie č. 7 d moll a č. 8 G dur, druhou řadu Slovanských tanců, předehry domov můj, V přírodě 
a karneval, humoreska, symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, holoubek, Píseň bohatýrská...

Vysoká byla místem, které znamenalo nesmírně mnoho pro oživení dvořákovy tvůrčí fantazie. Sám antonín 
dvořák píše v dopisech svým přátelům "cítím se zde velice šťastným".

VVííccee  nnaa::  wwwwww..aannttoonniinnddvvoorraakk..cczz


