
Pondělí: 

Úterý:     

Středa:   

Čtvrtek:  

Pátek:    

Sobota:  

Neděle:  

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

11:00 - 22:00 hod.

11:00 - 22:00 hod.

Provozovatel restaurace a kuchyně:

Zdeněk Kraft, Obecnice 473, 262 21, IČ: 87759497

Zodpovědný vedoucí restaurace: Zdeněk Kraft

Zodpovědný vedoucí kuchyně: Petr Matějka, Jiří Kozák

Provozovna: Vysoká Pec 64, Bohutín 262 41, IČP 1004154003

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

www.drmlovka.czwww.drmlovka.czwww.drmlovka.cz
Restaurace Drmlovka



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 40letý 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 
rekonstruovala 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.

Restaurace Drmlovka



www.retroubytovanibrdy.czwww.retroubytovanibrdy.czwww.retroubytovanibrdy.cz

www.podbrdovka.czwww.podbrdovka.czwww.podbrdovka.cz

23 míst v 8 ložnicích

5 sociálních zařízení

zastřešená venkovní pergola

pro tatínky pípa na pivko

vlastní parkoviště

dětské hřiště

l

l

l

l

l

l

Kapacita 25 osob

v 6 samostatných pokojích 

s vlastním sociálním zařízením

a společnou kuchyní

rodinné prostředí

venkovní posezení

l

l

l

l

l

l

608 520 953

603 820 028

602 422 221

602 422 221

(

(

(

pavel.turek1@seznam.cz

retroubytovanibrdy@seznam.cz

hostinecplzenka@seznam.cz
ekolobezky-brdy@ekolobezky-brdy.cz

Rodinné ubytování  v CHKO Brdy - Bohutín č.p. 210

Hostinec Plzeňka, Bohutín č.p. 66

Bohutín č.p. 60, OKR. Příbram 

PODBRDOVKAPODBRDOVKAPODBRDOVKA

OTEVÍRACÍ DOBA:OTEVÍRACÍ DOBA:
červen - srpen
pondělí - pátek od 15:00 hod.
sobota - neděle od 13:00 hod.

září - červen - otevřeno
úterý - neděle od 15:00 hod.

RETRO - UBYTOVÁNÍRETRO - UBYTOVÁNÍRETRO - UBYTOVÁNÍ
U LITAVKY - BRDYU LITAVKY - BRDYU LITAVKY - BRDY

HOSTINEC PLZENKAHOSTINEC PLZENKAHOSTINEC PLZENKAˇ̌̌
ZAŽIJ BRDYZAŽIJ BRDYZAŽIJ BRDY

e-kolobežkye-kolobežkye-kolobežkyˇ̌̌

www.drmlovka.cz/plzenkawww.drmlovka.cz/plzenkawww.drmlovka.cz/plzenka
www.ekolobezky-brdy.czwww.ekolobezky-brdy.czwww.ekolobezky-brdy.cz



Těžní věž Rudolf, Vysoká Pec - Bohutín

Restaurace Drmlovka

NĚCO NA CHUŤ
100g Smažené Jalapeňos plněné cheddarem, toast A1a,A3,A7 109,-

1 ks Vysokopecký utopenec 40,-

150g Uzené maso s hořčicí a křenem na prkénku A10A12 85,-

200g Cibulové kroužky v pivním těstíčku 65,-

s česnekovým dipem A1aA3A7

2 ks Ďábelská topinka sypaná sýrem A1A7 75,-

POLÉVKA A HOTOVÁ JÍDLA DLE DENNÍ NABÍDKY

STEAKY 
Všechny steaky jsou podávané s naším bylinkovým máslem A7

200g Hovězí vyzrálý steak                           230,-

300g Hovězí vyzrálý steak                            305,-

400g Hovězí vyzrálý steak                            397,-

200g Špalek z vepřové panenky                  219,-

300g Steak z vepřové krkovice                   189,-

200g Steak z vepřové pečeně                        189,-

200g Steak z kuřecího prsa                        175,-

Ke steakům nabízíme
30g Opečená slanina                                   45,-

30g Opečená cibulka A1a                   25,-

1ks Sázené vejce                                         25,-

70g Grilovaný chřest                                  45,-

30g Zapečený plísňový sýr/eidam/niva A7 30,-



farní kostel Sv. Maří Magdaleny - Bohutín

Restaurace Drmlovka

PÁNVE
150g Pikantní vepřová pánev  161,-

(papričky, cibule, pórek, sladká chilli omáčka, sojovka) A1a,A6

150g Kuřecí pánev se žampiony 161,-

(žampiony, šalotka, jarní cibulka, sojová omáčka) A6,A7

150g Ostrá thajská hovězí pánev 196,- 

(cibule, mrkev, chilli, thajská zeleninová směs) A6

SPECIALITY NAŠÍ KUCHYNĚ
150g Námi namíchaný hovězí tatarák 6 kusů topinek A1a,A3,A10 229,-

200g Hovězí roštěnky s vídeňskou cibulkou, hranolky A1a 270,-

200g Křimická vepřová kapsa, opečený brambor s jarní cibulkou A1a 225,-

200g Řízek z vepřové krkovice „alá sloní ucho“, vařený brambor 185,-

(potřený česnekem, sůl, pepř), kyselá okurka A1a,A3,A7

300g Steak z krkovice se slaninovou majonézou, 219,-

fritovaný brambor se slupkou A1a,A3,A12

200g Špalek z vepřové panenky, cibulové brambory 270,-

(hořčičná omáčka) A10,A12

250-300g Pečený pstruh se zeleninou ratatouille a grilovanou bramborou A4 213,-

200g Kuřecí prso plněné balkánským sýrem, 225,-

sušenými rajčaty, krokety A1a,A7

120g Tortilla s kuřecími stripsy, malé hranolky 167,-

(ledový salát, rajče, dip) A1a,A3,A7

120g Těstoviny s kuřecím masem a rajčaty, sýr Gran Moravia 161,-

( česnek, bazalka, červená cibulka) A1a,A3,A7      

250g Bramborové noky s kuřecím masem smetanou a listovým špenátem 161,-

(sýr Gran Moravia) A1a,A3,A7

250g Bramborové noky v sýrové omáčce A1a,A7,A3 120,-

130g Smažená gouda, hranolky, tatarka A1a,A3,A7,A10 155,-



Vokačovský rybník, též Drozďák, Vysoká Pec – Bohutín

Restaurace Drmlovka

OMÁČKY
Z modrého sýra A7 35,-

Houbová A7 35,-

Pepřová s brandy A7,A12 35,-

Sýrová s oregánem A7 35,-

Brusinková s červeným vínem A12 40,-

DIPY
Chilli dip A7 30,-

Slaninová majonéza A3 35,-

Bylinkové máslo A7 20,-

Naše tatarka A3A7A10 25,-

Kečup 20,-

SALÁTY
400g Míchaný salát s rozpečeným camembertem 162,-   

(vlašské ořechy a brusinková redukce, toast)

250g Šopský A7 69,-

250g Řecký A7 75,-

250g Míchaný A10 58,-

300g Mix listových salátů s kuřecím masem, opečenou tortillou, 167,-

sýrem Gran Moravia a balsamicovou redukcí  A1aA7A12 

 400g Velký míchaný zeleninový salát s kuřecím nebo vepřovým masem 156,-

PRO DĚTI
75 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka 98,-

(kečup) A3A7 

100 g Těstoviny s kečupem a sýrem A1aA7 75,-

100 g Kuřecí přírodní plátek, hranolky A1a 104,-

100 g Smažený kuřecí - vepřový řízeček, hranolky 110,-

(nugetky) A1aA3 

100 g Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky A1aA7 115,-



Mariánská štola, 532 metrů dlouhá, Příbram - Březové hory

Restaurace Drmlovka

DEZERTY
Medovník A1aA3A7A8c 65,-

Fondant - čokoládový  A1a 85,-

Fondant - slaný karamel 85,-A1a

Náš štrůdl s vanilkovou 75,-

zmrzlinou a šlehačkou A1aA3A7 

Zmrzlinové poháry dle nabídky 65,-

SLANÉ
Arašídy 50,-

Mandle 50,-

Kešu 50,-

Tyčinky 25,-

Chipsy 50,-

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)

PŘÍLOHY
Hranolky 45,-

Krokety A1a 50,-

Fritovaný brambor se slupkou 40,-

Šťouchané brambory se špenátem a smetanou A7 55,-

Pečená brambora plněná dipem A7 55,-

Dušená zelenina v páře 55,-

Rýže 40,-

Restovaná zelenina s bylinkami na olivovém oleji 55,-

Bagetka s bylinkovým máslem A1aA7 40,-

Bramboráčky A1aA3A7 55,-

Restované brambory se šalotkou, 55,-

žampiony a zakysanou smetanou A7 

Čerstvá zelenina 55,-

Restované fazolky 65,-



Hornické muzeum Příbram, Příbram - Březové hory

Restaurace Drmlovka

PIVO LAHVOVÉ
0,5l Gambrinus 30,-

nepasterizovaný 

0,5l Pilsner Urquell 45,-

0,44l Kingswood 50,-

0,5l Birell polotmavý 32,-

nealkoholické pivo 0,5% A1c

PIVO ČEPOVANÉ
0,3l Pilsner Urquell A1c 34,-

Světlý Ležák 4,4%

0,4l Pilsner Urquell A1c 42,-

Světlý Ležák 4,4%

0,5l Pilsner Urquell A1c 48,-

Světlý Ležák 4,4%

0,3l Gambrinus 28,-

nepasterizovaný A1c 

Světlý Ležák 4,6%

0,5l Gambrinus 38,-

nepasterizovaný A1c 

Světlý Ležák 4,6%

0,3l Birell Světlé 26,-

nealkoholické pivo 0,5% A1c 

0,5l Birell Světlé 35,-

nealkoholické pivo 0,5% A1c 

0,4l Volba sládků 45,-

0,3l Birell ochucené 26,-

nealkoholické pivo 0,3% A1c 

0,5l Birell ochucené 35,-

nealkoholické pivo 0,3% A1c



Drmlovka r. 1931, Vysoká Pec – Bohutín

Restaurace Drmlovka

*  

Informace o zbytkovém cukru a obsahu alkoholu ve vínech žádejte o obsluhy

APERITIVY
0,1 l Cinzano bianco 50,-

0,2l Aperol Spritz 90,-

VÍNO 0,2 l
0,2 l Rozlévané bílé, červené 50,-

* dle nabídky A12 

SEKT 0,75 l
0,75 l Sekt Bohemia 290,-

0,1l Mionetto Prosecco D.O.C 40,-

Treviso Frizzante

ČEPOVANÉ
NEALKO NÁPOJE

1l Džbán s vodou 50,-

citron, pomeranč, máta

0,5l Džbán s vodou 25,-

citron, pomeranč, máta

0,4l Kofola 28,-

0,4l Ovocná limonáda 28,-

ROZLÉVANÉ
NEALKO NÁPOJE

0,3l Coca - cola 30,-

0,3l Fanta 30,-

0,3l 7uP 30,-

0,3l Soda 24,-

0,3l Džus - rozlévaný 35,-



Vyhlídková věž dolu Řimbaba - Březové hory

Restaurace Drmlovka

TEPLÉ NÁPOJE
Turecká káva 25,-

Vídeňská káva A7 50-

Nescafé 25,-

Espresso A7 38,-

Cappuccino A7 45,-

Café latte A7 55,-

Ledová káva A7 60,-

Alžírská káva A3A7 70,-

Svařené bílé víno A12 60,-

Svařené červené víno A12 60,-

Grog 45,-

Tatranský čaj 60,-

Čaj černý ALTHAUS 25,-

Sypaný čaj ALTHAUS 35,-

LAHVOVÉ
NEALKO NÁPOJE

0,25 l Pepsi cola 32,-

0,25 l Pepsi cola Zero - Max 32,-

0,25 l Tonic 32,-

0,25 l Canada dry 32,-

0,25 l Černý rybíz 32,-

0,25 l Jahoda 32,-

0,25 l Višeň 32,-

0,25 l Hruška 32,-

0,25 l Ledový čaj 35,-

citron, broskev, zelený

0,33 l Mattoni 30,-

0,30 l Aquila 30,-

neperlivá 

0,30 l Aquila 30,-

jemně perlivá 

0,25 l Red Bull 60,-



Svatá Hora - Příbram 

Restaurace Drmlovka

DESTILÁTY 0,04 l
Fernet, Fernet citrus 30,-

Becherovka, lemond 30,-

Jägermeister 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 30,-

Captain Morgan 40,-

Diplomatico 90,-

reserva exclusiva 12y 

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,-

Božkov Republica Exclusive 40,-

Božkov Republica White 40,-



Restaurace Drmlovka - www.drmlovka.cz

Restaurace Drmlovka

Bristot espresso – 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. Zrnková káva Bristot hraje 

důležitou roli v historii typického 

italského espressa 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 espressa.

OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ TÍMTO POUKAZEM

V hodnotě

500,- kč,

nebo v hodnotě

1000,- kč.

Darujte tuto

milou pozornost

jako příjemný

a praktický dárek,

který potěší ...

info u personálu.



Restaurace Drmlovka

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, Hornické muzeum Příbram, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

www.antonindvorak.cz

www.muzeum-pribram.cz

www.svata-hora.cz

Hornické muzeum Příbram
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.

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami 
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".

Svatá hora
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.



SLAVNOSTNÍ MENU

Raut

Studená čáSt

Chuťovky, jednohubky

Plněná zelenina, galantýna, roláda

tatarský biftek

(hovězí svíčková, losos, uzený losos)

Plněná masa filírovaná za studena

(kuřecí prsa, kachní prsa, panenská veprořová panenka)

Roastbeef

Studené mísy

Sýrové selekce

Salátový bar, ovoce

Minidezerty

Teplá část

vepřová šunka (kýta) na kosti – uzená

Pečená marinovaná krkovice

Zauzená krůta, krocan

Koktejlové miniřízečky

Zabijačkové „prkno“

teplá jídla podávané v shafingu

hovězí, zvěřinový guláš

Katův šleh

Kuřecí soté

ministeaky

Přísady, přílohy, pečivo

tel.: 608 258 460

email: drmlovka@email.cz



1. Salát Capresse, toast 75,-

Hovězí vývar s masem a nudlemi 40,-

150g Vepřové medailonky po anglicku, 195,-

opečené brambory se zakysanou smetanou

2. Šunková rolka s křenovou pěnou, banketka 70,-

Svatební knedlíčková polévka 45,-

149,-Svíčková na smetaně,

houskový / karlovarský knedlík (citronový terč) 

3. 50g kuřecí roláda, banketka 75,-

Bramborová polévka s houbami 40,-

150g Kuřecí prsa na grilu,bylinkové máslo,

šťouchané brambory s jarní cibulkou 190,-

4. Grilovaná zelenina s bylinkovým dipem 65,-

Zeleninový krém 45,-

150g Smažený řízek,

šťouchané brambory / bramborový salát /

vařené brambory s pažitkou 180,-

5. Zvěřinová paštika s brusinkovým dipem, bagetka 95,-

Hovězí bujon s celestýnskými nudlemi 45,-

150 g Steak z lososa s limetkou, bramborové pyré 235,-

6. Variace listového salátu se sušenými rajčaty 65,-

a parmskou šunkou, toast

Slepičí polévka s nudlemi 40,-

Táborská bašta 145,-

SLAVNOSTNÍ MENU



Pondělí: 

Úterý:     

Středa:   

Čtvrtek:  

Pátek:    

Sobota:  

Neděle:  

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

10:00 - 22:00 hod.

11:00 - 22:00 hod.

11:00 - 22:00 hod.

Provozovna: Vysoká Pec 64, Bohutín 262 41, IČP 1004154003

Telefon: 608 258 460 / email: drmlovka@email.cz

www.drmlovka.czwww.drmlovka.czwww.drmlovka.cz
Restaurace Drmlovka



RESTAURACE

Drmlovka
Vnitřní a venkovní prostory restaurace 
společenské akce - oslavy - svatby 

formanka - salonek - sál - letní terasy 
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