Předkrmy
Marinovaná červená řepa v olivovém oleji, lístky rukoly, ředkvičky, ořechy (1,8) 70 g / 99,Macerovaný losos v bylinkách, listový salátek, citronová zálivka (1,4,7)
70 g / 129,Hovězí carpaccio v bylinkové krustě, čerstvě mletý pepř, parmezán,
zelené olivy, maldonská sůl, domácí olivový olej (1,7)
70 g / 179,Tartar z cukety, cibule, listový salát, pečená bageta (1,7)
150 g / 99,součástí předkrmu je naše domácí pečivo

Polévky
Jemný cuketový krém, marinované plátky mladé cukety v domácím olivovém
oleji, nok ze zakysané smetany (1,7,9)
0,33 l / 59,Krémová rajčatová polévka s grilovanou cuketou a bazalkovým pestem (1)
0,33 l / 59,Silný hovězí vývar z morkových kostí, sezonní zelenina, domácí vlasové nudle,
hovězí přední maso (1,3,9)
0,33 l / 47,k naším polévkám dostanete mlátové pečivo

Hlavní chody
Hovězí vysoká roštěná servírovaná na pažitkových bramborách s máslem,
demi glase
Vepřová krkovice, konfitovaná cibulka, šťouchané brambory
s medvědím česnekem
Kuřecí prso Supreme, mrkvová kaše, blanšírovaný chřest
Jehněčí kolínko dušené v zeleninovém základu na smetanové bramborové
kaši, listový špenát s česnekem (1,7,9)
Caesar salát s kuřecími kousky, cherry rajčata, domácí česnekové krutony,
hoblinky parmezánu, ančovičky v olivovém oleji (1,4,7,10)
Hovězí burger s rozmarýnem v domácí sezamové bulce, rukola, rajče, salát
Coleslaw, medová hořčice, domácí majonéza, bramborové lupínky (1,3,7,10,11)
Filet z okouna nilského na tymiánu, jemná hrášková kaše, grilovaná cherry
rajčátka, citron (4,7)

250 g / 379,250 g / 199,220 g / 219,400 g / 259,300 g / 179,200 g / 219,200 g / 249,-

Pivovarské speciality
Konfitované vepřové maso v domácím sádle, čerstvé cibulky a okurky,
pivovarský mlátový chléb (1)
130 g / 79,Domácí tlačenka na cibulovém salátku, octová zálivka, mlátový chléb (1)
120 g / 69,Variace nakládaných sýrů v ručně lisovaném olivovém oleji, mlátový chléb (1,7) 100 g / 99,Ručně vázaná domácí pepřová klobása na listovém salátku, čerstvě
strouhaný křen, medová hořčice (1,10,11)
150 g / 99,Vepřová žebra „Imperiál“ v pivní marinádě s medem, hrubozrnná hořčice,
okurky chornichons, mlátové pečivo (1,10)
450 g / 199,Hovězí líčka na kořenové zelenině a pivu Dubák, bramborová kaše
se smetanou, pečená kořenová zelenina (1,7,9)
250 g / 219,-

Pivovarská prkna pro více osob
Hovězí vysoká roštěná, hovězího mleté s rozmarýnem, grilovaná cuketa,
pečené brambory Grenaille (2 osoby)
500 g / 559,Grilovaný steak Tomahawk na barevném pepři, pečená zelenina,
brambory, parmezánová rajčata, pizza chléb (2 osoby)
1.100 g / 1.290,Hovězí vysoká roštěná, mletý hovězí krk, vepřová krkovice, kuřecí prso,
domácí pepřová klobása, grilované brambory, rajčata, listový salátek,
pivovarské pečivo (2 – 4 osoby) (1,9)
1.050 g / 1.099,-

Pizza
Sýrová - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, niva a parmezán
Šunková - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka a šunka
Šunková se žampiony - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka,
šunka, čerstvé žampiony

137,117,127,-

Dětská jídla
Kuřecí řízek s bramborovou kaší a trhaným listovým salátem (1,3,7)
90 g / 89,Kuřecí přírodní plátek s vařeným bramborem a pečenou mrkví
100 g / 99,Domácí bramborové šišky s mákem, přepuštěné máslo, opečená strouhanka 150 g / 79,-

Dezerty
Vanilková panna cotta s jahodami, čerstvé ovoce (3,7)
Pivovarský mlátovník s pravou šlehačkou (1,3,7,8)
Výběr domácích zmrzlin a sorbetů dle nabídky (3,7)
Sachr dort s šlehačkou, čokoládou, jahodovým coulis (1,3,7)
Informace o obsažených alergenech vám poskytne obsluha.
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100 ml / 59,110 g / 79,1 ks / 39,150 g / 69,-

