MENU
NABÍDKA K PIVU

Domácí vepřová tlačenka s cibulí
Utopené špekové buřtíky s cibulí
Pikantně naložené zrající sýry
Naše zauzená masíčka a klobásky
Výběr českých a moravských sýrů

88,- Kč
88,- Kč
88,- Kč
168,- Kč
168,- Kč

STUDENÉ PŘEDKRMY

Tatarák z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami
Trhaná pečená kachnička v sádle s cibulovou marmeládou

228,- Kč
138,- Kč

POLÉVKY

Kulajda s houbami, bramborem a zastřeným vejcem
Slepičí bujón se zeleninou, masem a domácími nudlemi

58,- Kč
48,- Kč

TEPLÉ PŘEDKRMY

Zvěřinová chilli klobáska s hořčicí a čerstvým křenem
Smažené hranolky z kapříka s česnekovou majonézou

128,- Kč
148,- Kč

SPECIALITY Z NAŠEHO GRILU

Vepřové kolínko s hořčicí, křenem a nakládanou zeleninou
Vepřová žebírka s grilovanou kukuřicí a BBQ omáčkou
Půlka kachničky na zázvoru s dvojím zelím a variací knedlíků
Půlka kuřátka s bylinkovou nádivkou a pečeným bramborem

298,- Kč
298,- Kč
288,- Kč
248,- Kč

ČESKÁ KLASIKA

Svíčková na smetaně s brusinkami a houskovými knedlíky
Pikantní gulášek z hovězí kližky se špekovými knedlíky
Pivovarští vrabčáci s dvojím zelím a bramborovými knedlíky

198,- Kč
188,- Kč
178,- Kč

MINUTKOVÁ JÍDLA

Biftek z pravé hovězí svíčkové se zelenými fazolkami na špeku
Hovězí burger s čedarem v domácí žemli s hranolky a salátem
Mix gril ze tří druhů masa na jehle s grilovanou zeleninou
Kuřecí prsíčka s máslovou zeleninou a holandskou omáčkou
Smažená kuřecí prsíčka "Cordon bleu" se šunkou a sýrem
Medailonky z vepřové panenky s hříbkovou omáčkou
Vepřová kotleta s kozím sýrem a grilovanou zeleninou

398,- Kč
258,- Kč
268,- Kč
238,- Kč
228,- Kč
248,- Kč
258,- Kč

RYBY

Losos s listovým špenátem se smetanou
Candát s grilovanou červenou řepou
Duhový pstroužek na grilu

328,- Kč
298,- Kč
268,- Kč

SALÁTY

Římský salát s grilovaným kuřecím masem, slaninou a parmazánem 238,- Kč
Listové saláty s grilovaným kozím sýrem, červenou řepou a ořechy 248,- Kč

Míchaný salát
Šopský salát
Křenové zelíčko

78,- Kč
88,- Kč
68,- Kč

PŘÍLOHY K JÍDLŮM

Výběr domácích knedlíků
Opečené brambůrky
Bramborové hranolky
Šťouchané brambory
Vařené brambory
Dušená rýže
Grilovaná zelenina

48,- Kč
48,- Kč
48,- Kč
48,- Kč
48,- Kč
48,- Kč
88,- Kč

DEZERTY

Kynuté borůvkové knedlíky se strouhaným tvarohem
Výběr domácích štrůdlů se zmrzlinou a šlehačkou
Vanilková zmrzlina s horkými malinami a šlehačkou
Výběr zmrzlin s čerstvým ovocem a šlehačkou

98,- Kč
98,- Kč
98,- Kč
98,- Kč

Každý den nabízíme široký výběr zmrzlin a dezertů od naší cukrářky

