
 

 

 

Vítejte u Kocoura, v historickém domě na Žerotínově náměstí č.p.19 v Třebíči. 

Pokud Vás zajímá historie tohoto domu, objednejte si něco dobrého k jídlu či pití, a čtěte dál. 

Dům je součástí Židovské čtvrti, památky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 

2003, a to společně s Bazilikou sv.Prokopa. Tu uvidíte od našich dveří.  V místě baziliky byl založen benediktínský 

klášter již v roce 1101. Naše budova a její základy pak vznikly v 16.století, první dohledatelný záznam majitele je 

z roku 1629. Majitelem byl Lorenz Creutz, neboli Vavřinec Kříž, katolík, který dům získal po bitvě na Bílé hoře. 

Zatímco v ghettu patřily domy Židům, tento dům a některé další domy v této řadě patřily katolíkům, kteří zde měli 

nebo pronajímali obchody.  

V roce 1648 byl náš dům stavebně napojen na dům souseda, židovského obchodníka Abrahama Nováčka, který 

zbudoval Židovskou bránu – vstup do Židovské čtvrti, který najdete pár kroků od nás směrem k řece. Dalším 

významným obdobím byly roky 1821-1826, kdy dům byl přistavěn a rozšířen směrem nahoru do dvora majitelem 

Martinem Votavou (iniciály MW 1821 najdete na stěně u schodů na recepci). V té době měli Židé svůj krámek 

s odděleným vstupem tam, kde je dnes designová místnost naší restaurace. V tomto domě se prodávaly kroupy. 

Průjezd sloužil pro vstup na hospodářský dvůr, a v našem salonku býval chlívek pro prasata. Dřevěné dveře chlívku 

jsou tu dodnes, a nesou známky od čuníků. Votavovi pronajímali krámek, a zároveň si půjčovali peníze od svých 

židovských sousedů. Za úrok 5% ročně si půjčovali od Bachrachů, nebo Abrahama Polaczeka – to vše nám říkají 

výpisy z katastru a záznamy o zástavách, které se zachovaly v Moravském zemském archivu v Brně.   

Po druhé světové válce nastal velký úpadek celé Židovské čtvrti. Dveře od krámu byly zazděny, v místě kde je dnes 

restaurace byl malý byt, zadní trakt se změnil na ruinu. Celá Židovská čtvrť byla nevítaným prvkem města. Jakmile 

se začala v roce 1978 stavět Jaderná elektrárna Dukovany, počet obyvatel vzrostl z 20.000 o polovinu během 

několika let. Židovská čtvrť měla být sanována tak stejně jako jiná místa v Třebíči, a ustoupit sídlišti. To se 

díkybohu nestihlo. Velkou pohromou byla povodeň v roce 1985, kdy kolem tohoto domu jezdily lidé na loďkách a 

voda sahala v průjezdu do výše pasu.  

Dům byl v katastrofálním stavu až do roku 2006, kdy došlo k totální rekonstrukci domu do stavebnětechnického 

stavu jak jej vidíte nyní. V domě byl otevřen Traveller’s Hostel a Restaurace u Dubu, občas taky U Jelínků podle 

tehdejších majitelů. Tento koncept byl oblíben a v roce 2010 se dostal i do pořadu Ano, šéfe! – dejte si do googlu 

„Pohlreich U Dubu“ a sami se mrkněte. Další slávu si užil dům v noir krimi filmu Zádušní oběť z roku 2016, který se 

z velké části natáčel v této budově.  

V roce 2016 celý dům změnil majitele naposledy, a zrodil se Kocour. Ten název neznamená, že by měl kdokoliv 

toto příjmení, nebo zde bylo mnoho koček, ale dva velcí kocouři se tak dlouho hádali u piva o název, až z toho byl 

Kocour. Celý dům i restaurace podstoupily velkou změnu interiéru i konceptu. Hotel má nyní 12 pokojů 

butikového charakteru, a restaurace cílí na dobrou středoevropskou kuchyni a perfektně ošetřené pivo.  

Jsme moc rádi, že jste k nám zavítali a dočetli si povídání až sem. Určitě se na nás mrkněte na Facebook nebo 

Instagram.  

 

Mějte krásný den a dobrou chuť! 



 

 

PŘEDKRMY 
________________________________________________________________________ 

 

Nakládaný hermelín           75,- 

hermelín z Vysočiny s cibulkou, olivami a sušenými rajčaty v olivovém oleji (1,7) / 60g  

 

 

Kocourův tatarák s rukolovým salátem a rozpečenou bagetou    150,- 

míchané hovězí maso s parmezánem, kapary, olivami a lanýžovým olejem (1,7) / 100g  

 

 

Hovězí carpaccio             180,- 

s rukolovým salátem, vlašskými ořechy a parmezánem, bageta (1,7,8) / 100g  

 

 

 

POLÉVKY 
________________________________________________________________________ 

 

Silný masový vývar se zeleninou (1,3,7,9) / 0,33l      50,- 

             

 

Česnečka             50,- 

se šunkou, sýrem Maasdamer a chlebovými krutony (1,7,9) / 0,33l     

          

 

Česnečka “Speciál“           60,- 

se šunkou, olomouckými tvarůžky a zastřeným vejcem (1,3,7,9) / 0,33l  

  



 

 

HLAVNÍ JÍDLA 
________________________________________________________________________ 

 

Hovězí                           

 

Hovězí rumpsteak s restovanými fazolovými lusky     330,- 

se slaninou, česnekem a sázeným vejcem (3,9) / 220g  

 

 

Hovězí rumpsteak s koriandrovým chilli máslem        330,- 

s grilovanou zeleninou (3,9) / 220g  

 

 

Hovězí rumpsteak s pepřovou omáčkou          330,- 

bramboráčky (1,3,7) / 320g  

 

 

 

Vepřové 

 

Vepřový řízek           225,- 

kocourův bramborový salát / šťouchané brambory (1,3,7,10,11) / 250g  

 

 

Přírodní sezamová vepřová kapsa            225,- 

plněná slaninou a olomouckými tvarůžky, steakové hranolky, tatarská omáčka (3,7,11) / 200g  

 

 

Steak z vepřové kotlety              225,- 

smetanové zelí, bramboráčky (1,3,7) / 200g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Drůbež 

 

Kuřecí řízek            215,- 

kocourův bramborový salát / šťouchané brambory (1,3,7,10,11) / 200g  

 

 

Kuřecí medailonky s parmezánovou krustou       225,- 

šťouchané brambory (7) / 200g  

 

 

Kachní filírované prso          290,- 

s višňovou omáčkou, celerovo-bramborové pyré (1,7,9) / 190g  

 

 

 

Ryby a mořské plody 

 

Steak z lososa           330,- 

na špenátovém rizotu s parmezánem (4,7,9) / 200g  

 

 

Steak z lososa           330,- 

s bylinkovou krustou, grilovaná zelenina, citrusový dip (4,7) / 200g 

 

 

Krevety teriyaki s česnekem a koriandrem       335,- 

bageta (1,2,6,9) / 6ks  

 

 

Talíř mušlí            295,- 

slávky, bílé víno, šalotka, máslo, bageta (1,3,7,14) / 300g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Česká klasika 

 

Smažený sýr Maasdamer         179,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,11) / 130g  

 

 

Smažený sýr Maasdamer se šunkou        189,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,11) / 140g  

 

 

Smažený sýr Eidam          179,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,11) / 130g 

 

 

Smažený sýr Eidam se šunkou         189,- 

se steakovými hranolkami a tatarskou omáčkou (1,3,7,11) / 140g 

 

 

 

BURGERY 
________________________________________________________________________ 

 

Burger dvouručák           269,- 

z hovězího podplečí s červenou cibulkou, slaninou, sýry Maasdamer a Cheddar,  

rajčetem, směsí listových salátů a dressingem v housce, steakové hranolky (1,3,7,10,11) / 250g  
 

 

Hovězí mini burger          179,- 

se steakovými hranolkami a dressingem (1,3,7,10,11) / 130g  

 

 

Vege mini burger             179,- 

robi maso se zeleninou, steakové hranolky a dressing (1,3,7,10,11) / 130g  
 

 

Chicken burger           179,- 

se steakovými hranolkami a dressingem (1,3,7,10,11) / 130g  

 

 



 

 

SALÁTY 
________________________________________________________________________ 

 

Caesar salát            140,- 

listy římského salátu, ančovičkový dressing, parmezán,  

krutony ze světlého pečiva (1,4,7, 9, 10,11) / 200g  

 

 

Caesar salát s kuřecími filátky         180,- 

listy římského salátu, ančovičkový dressing, parmezán, cherry rajčata,  

krutony ze světlého pečiva (1,4,7, 9, 10,11) / 300g   

 

 

Míchaný zeleninový salát         195,-

s kousky lososa (1,4,7, 9, 10,11) / 300g 
 

 

Míchaný zeleninový salát         195,-   

se zastřeným vejcem a avokádem (1,4,7, 9, 10,11) / 300g 

 

DĚTSKÁ JÍDLA 
________________________________________________________________________ 

 

Kuřecí prsíčko v Corn-flakes          159,- 

šťouchané brambory (3,5,7,11) / 120g  

 

 

Tvarohové taštičky plněné povidly        118,- 

sypané strouhaným perníkem a cukrem, máslo (1,3,7) / 8ks  

 

 

DEZERTY 
________________________________________________________________________ 

 

Horké maliny              79,- 

s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou (7) 

 

Ostatní dezerty dle nabídky 



 

 

KÁVA A TEPLÉ NÁPOJE 
 

KÁVA__________________________________________________________________ 
Všechny kávy připravujeme z italské rodinné pražírny Dersut 

Český Turek             34,- 

Ristretto              44,- 

Espresso              44,- 

Espresso lungo             44,- 

Espresso doppio             69,- 

Cappuccino              59,- 

Latté Macchiato             59,- 

Vídeňská káva             59,- 

Alžírská káva              69,- 

Irská káva              59,- 

Ledová káva             59,- 

 

ČAJ A TEPLÉ NÁPOJE____________________________________________________ 

Čaj (sypané čaje Bioteaque)           44,- 

Grog              49,- 

Svařené víno (červené, bílé)           58,- 

Horké italské kakao            59,- 

 

 

 

 

 

  



 

 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

 

VODA _________________________________________________________________ 

Kohoutková voda s citronem / 0,5l          20,- 

Mattoni perlivá / 0,33l           29,- 

Mattoni jemně perlivá / 0,33l          29,- 

 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE _______________________________________________ 

Točená limonáda ZON / 0,3l           25,- 

Točená limonáda ZON / 0,5l           35,- 

Lahvová limonáda ZON (jablečná) / 0,33l         24,- 

Pepsi Cola / 0,25l            42,- 

Mirinda / 0,25l            42,- 

7Up / 0,25l             42,- 

Schweppes Tonic / 0,25l           42,- 

Schweppes Ginger / 0,25l           42,- 

Granini juice – dle nabídky / 0,2l                42,- 

Fritz-Kola / 0,33l            49,- 

Red Bull / 0,25l            59,- 

Domácí limonáda – dle nabídky / 0,4l         69,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
 

PIVA ČEPOVANÁ _______________________________________________________ 

Zubr 11 / 0,27l            28,- 

Zubr 11 / 0,47l            40,- 

Plzeňský Prazdroj / 0,27l           37,- 

Plzeňský Prazdroj / 0,47l           48,- 

Gustav 13 - polotmavý / 0,27l          35,- 

Gustav 13 - polotmavý / 0,47l          45,- 

 

PIVA LAHVOVÁ ________________________________________________________ 

Litovel free – nealkoholické pivo / 0,5l          35,-

Frisco / Strongbow / 0,33l           40,- 

Plzeňský Prazdroj / 0,5l           49,- 

 

APERITIVY _____________________________________________________________ 

Cinzano bianco / 0,1l            50,-

Martini Extra Dry / 0,1l           55,- 

Aperol Spritz / 0,1l              85,- 

 

VÍNA SUDOVÁ _________________________________________________________ 

Rozlévaná vína sudová – bílé, červené / 0,1l          30,- 

 

VÍNA LAHVOVÁ ________________________________________________________ 

Dle nabídky v samostatné vinné kartě 

 

SEKTY / PROSECO 0,75L ________________________________________________ 

CH. C. André sekt Demi sec (Šlechtitelská stanice vinařská)                                                                300,-             

CH. C. André sekt Brut (Šlechtitelská stanice vinařská)                 300,- 

Mumm Brut (Champagne, Francie)                  1500,- 

Perrier Jouet Grand Brut (Champagne, Francie)                1995,- 

La Farra Prosecco D.O.C.G. Extra Dry (Veneto , Itálie)                                                                                  520,-  

  



 
  

  

DESTILÁTY A LIKÉRY 0,04L __________________________________________________ 

Absinth Suicide Super Strong Cannabis 130,- 

Beefeater Gin                        65,- 

Becherovka / Becherovka Lemond         55,- 

Božkov Tuzemský           45,- 

Božkov Vaječný likér           45,- 

Božkov Zelená           45,- 

Carolans            60,- 

Fernet / Fernet citrus           50,- 

Jägermeister            65,- 

Malibu             55,- 

Metaxa 5*            65,- 

Myslivec Reserve           55,- 

Tatratea citrus           75,- 

Tatratea flower           80,- 

Tatratea ibišek + red tea          75,- 

Tatratea jablkovo-hruškový          85,- 

Tatratea originál           80,- 

Tatratea šípek           85,- 

Tequila Olmeca „blanco“ / Tequila Olmeca „reposado“      90,- 

Tequila Herradura „blanco“                                  130,- 

Vodka Absolutt           65,- 

Vorlíčkova medovina           50,- 

Žufánkova hruškovica          70,- 

Žufánkova hruškovica z dubového soudku        80,- 

Žufánkova meruňkovica          70,- 

Žufánkova slivovica           70,- 

Žufánkova slivovica z dubového soudku        80,- 

 

 

 

 

 



 

 

 

WHISKY A BOURBONY 0,04L ________________________________________________ 

Ballantines 17yo 165,- 

Chival Regal 18yo                     185,- 

Jack Daniels   90,- 

Jack Daniels honey                      80,- 

Jack Daniels Fire           80,- 

Jameson            70,- 

Jim Beam            70,- 

Trebitsch Czech single malt whisky         95,- 

Tullamore D.E.W.           70,- 

 

 

RUMY 0,04L ______________________________________________________________ 

Dle nabídky v samostatné rumové kartě 

 

 


