Předkrmy
Restované krevety na česneku a petrželce, chilli, šalotka, bílé víno (2)

3ks/ 149,-

Hovězí carpaccio v bylinkové krustě, rukolový salátek, piniové oříšky,
čerstvě mletý pepř, maldonská sůl, hobliny parmezánu (1,7,8)

70g/179,-

Tartar z cukety, cherry rajčata, červená cibulka, balsamico, směs salátku (1,7) 70g/ 109,Hovězí tatarák, cibulka, kysela okurka, hořčice, žloutek,
opečený chléb s česnekem (1,3,10)

80g/ 129,-

součástí předkrmu je naše domácí pečivo

Polévky
Silný vývar z hovězích žeber s blanšírovanou sezonní zeleninou, domácí játrové noky,
libeček (1,3,8,9)
0,25l/ 59,Krémová rajčatová polévka, pečená cuketa a chřest, bazalkové pesto (7)

0,25l/ 69,-

polévky doplňujeme naším domácím pečivem

Pizza
Pizzu si můžete zvolit na smetanovém základu. Vždy připravovaná z čerstvého těsta a omáčkou
z čerstvých rajčat a bazalky
Šunková - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka a šunka (1,7)

129,-

Šunková se žampiony - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka,
šunka, čerstvé žampiony (1,7)

139,-

Sýrová - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, niva a parmezán (1,7)

149,-

Šunková a kukuřice - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, šunka a sladká
kukuřice (1,7)
139,-

Špenátová – Rajčatová omáčka, smetanový špenát (1,7)

139,-

Dětská jídla
Kuřecí řízek s bramborovou kaší a trhaným listovým salátem (1,3,7)

90 g / 89,-

Domácí bramborové šišky s mákem, přepuštěné máslo, opečená strouhanka 150 g / 79,-

Hlavní chody
Vepřová panenská svíčková pečená do růžova, mladé brambory s bazalkovým pestem,
ragů z keříčkových rajčat (1,7)
220g/ 239,Hovězí líčka v silném cibulovém základu s majoránkou a pivem Dubák, pečená zelenina,
pražený slad, zauzené bramborové pyré (1,7,9)
200g/ 229,Jehněčí kolínko na červeném víně, blanšírovaný mladý špenát, šafránové risotto (1,7,9)
450g/ 289,Telecí burger v domácí sezamové bulce, listový salát, marinovaná červená cibule, omáčka
s česnekem a parmazánem, pečené brambory, dip z rajčat a slaniny (1,3,4,7,11)
200g/ 229,Rib eye steak, blanšírovaná brokolice, fazolky, česnek a dýně, salsa chimichurri, demi
glase
250g/ 369,Filet ze pstruha, guinoa s pečenou zeleninou, citrusové máslo (4,7,9)

200g/ 249,-

Pečený kuřecí Supreme, kukuřičná kaše, blanšírovaný chřest, omáčka z medvědího
česneku (1,7)
220g/ 219,Biftek z hovězí svíčkové na česnekových bramborách, grilovaná cherry rajčátka, pepřová
omáčka
200g/ 399,-

Pivovarské speciality
Tlačenka s vepřových kolen s cibulovým salátkem, čerstvě mletý pepř, pivovarské pečivo
(1)
150 g / 79,Náš nakládaný hermelín, chilli paprička, marinovaná cibulka, pivovarské pečivo (1,7)
1ks/ 79,Ručně vázaná klobása se zeleným pepřem na listovém salátu, čerstvě strouhaný křen,
medová hořčice (1,10)
200g/ 109,-

Vepřová žebra ,,Imperial“ v pivní marinádě s medem a uzenou paprikou, nakládané
okurky, křen, mlátový chléb (1,10)
450g/ 209,Selečí kolínko na česneku a kmínu s krupetem na majoránce, konfitovaný česnek (1,8,10)
300g/ 249,-

Saláty a sandwiche
Caesar salát z trhaných římských listů, cherry rajčata, česnekové krutony, hobliny
parmezánu (1,2,4,7,10)
110g / 119,Caesar salát s filírovaným kuřecím prsem Supreme, cherry rajčata, česnekové krutony,
hobliny parmezánu (1,2,4,7,10)
110g+200g/ 179,Caesar salát s krevetami, cherry rajčata, česnekové krutony, hobliny parmezánu (1,4,7,10)
110g+ 3ks/ 119,Variace listových salátů s pečenou slaninou, zastřené vajíčko, mlátové chipsy, avokádo
(1,3)
300g/ 179,Mix listových salátů s medovým vineagrette, marinovaná cuketa, sušená rajčata, kozí sýr
a vlašské ořechy (7,8)
300g/ 189,Sandwich z mlátového chleba s trhaným listovým salátem, anglický roastbeef, chilli,
křenové žervé a červená cibulka, celerový salát s jablkem (1,7,9,10)
3ks/ 159,-

Dezerty
Mlátovník z českého sladu a kvalitního medu, pravá šlehačka, karamel (1,3,7)
110g/ 79,Citronový cheesecake s čerstvým ovocem, redukce z lesního ovoce (1,3,7)
1ks/ 99,Vanilková panna cotta s mangovou omáčkou, mlátová oplatka, čerstvé ovoce (1,3,7)
150ml/ 109,Dle nabídky domácí sorbety a zmrzliny

Informace o obsažených alergenech vám poskytne obsluha.

1 kopeček/ 39,-

