MENU
Jídla k pivu

150 g Vepřové výpečky, dušené zelí,
kynutý knedlík
129 Kč

100 g Nakládaný hermelín, pečivo

75 Kč

150 g Domácí uzená krkovička,
křen, pečivo

119 Kč

Tvarůžkový chleba

25 Kč

Polévky
0,25 l dle denní nabídky

200 g Kuřecí řízek, citron

119 Kč

150 g Vepřové řízky z panenky,
citron

129 Kč

150 g Smažený Eidam (40%)

79 Kč

Saláty
45 Kč

Hlavní jídla
200 g Váleček z vepřové panenky
marinovaný ve čtyřbarevném
pepři
139 Kč
300 g Marinovaná grilovaná krkovice
v argentinském koření
113 Kč
200 g Steak z kuřecího prsíčka
s maldonskou solí a čerstvými
bylinkami
109 Kč
200 g Hamburger
169 Kč
Domácí briošková bulka, kečup,
majonéza, listový salát, rajče,
kyselá okurka, cibulové chutney
200 g Cheeseburger
189 Kč
Domácí briošková bulka, kečup,
majonéza, listový salát, rajče, kyselá
okurka, křupavá slanina, plátek
cheddaru

Česká klasika
600-700 g Vepřové koleno pečené na černém
pivu s křenem, nakládaná zelenina,
rozpékaný chlebový hřeben 199 Kč

150 g Malý přílohový salát dochucený
extra virgin olivovým olejem,
maldonská sůl
45 Kč
300 g Míchaný salát s čerstvou zeleninou,
listy salátu a balkánským sýrem
dochucený extra virgin olivovým
olejem, maldonská sůl,
vinný ocet
109 Kč
250 g Mix listových salátů
s grilovaným hermelínem,
brusinkový dresing		
Ke všem hlavním salátům podáváme
domácí ciabattu.

Přílohy
200 g Steakove hranolky
(ze syrových brambor)		

35 Kč

200 g Tenké „žilienkové“ hranolky

35 Kč

200 g Šťouchané brambory
s cibulkou a petrželkou

35 Kč

Košík pečiva

25 Kč

Omáčky

1000 g Domací uzená žebra, nakládaná
zelenina, křen, rozpékaný chlebový
hřeben
299 Kč

Pepřová
Sýrová		
Houbová
Domácí tatarka		
BBQ

500 g Konfitovaný vepřový bok
s nakládanou zeleninou, křenem
a chlebovým hřebenem
250 Kč

Dezerty

150 g Hovězí svíčková na smetaně
s domacím kynutým knedlíkem
a brusinkovým terčem
149 Kč

149 Kč

150g

Pečený čokoládový fondán
s domácí šlehačkou

Dle nabídky

45 Kč
45 Kč
45 Kč
35 Kč
39 Kč

59 Kč

