obálka líc

Dopřejte si u nás pohodu s dobrým jídlem i pivem,
posilte tělo sportem a odpočinkem.
Enjoy your comfort with good food and beer,
strengthen your body with sports and relaxation

PIVOVAR LINDR MŽANY
Mžany 21
RESTAURACE REZERVACE: +420 775 070 807
UBYTOVÁNÍ A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ: +420 775 070 552
E-mail: info@lindr-pivovar.cz
www.lindr-pivovar.cz

obálka rub

Nase piva
Všechna představená piva u nás vyrábíme. Pan sládek jim věnuje nejvyšší péči, která začíná výběrem kvalitních českých surovin.
Vynikající český slad, žatecký chmelový produkt a šlechtěné pivovarské kvasnice mu dávají plnou chuť a sytou barvu.
Naše piva vyrábíme tradičním a šetrným způsobem, jsou nefiltrovaná a nepasterovaná, čímž se v nich zachovávají všechny zdraví
prospěšné látky.
MŽANY | DUB | STRAČOVSKÁ LHOTA
V názvech piv se nesou tři obce, které jsou součástí Mžan. Životy obyvatel Mžan, Dubu a Stračovské Lhoty byly od středověku
spojeny strastmi i radostmi, které dějiny přinášely. Rádi bychom v PIVOVARU LINDR MŽANY podpořili hrdost na naši obec
a přispěli k zachování pevného venkovského pouta, jehož součástí je i vzájemná lidská pomoc a dobré vztahy mezi obyvateli.

Mzanák

12

Obsah alkoholu: 4,9 %

Takto má chutnat opravdová dvanáctka. Její plnost překvapí a dlouze doznívající hořkost jen potvrdí, že právě pijete poctivé pivo.

Lhoták

10

1 l / 80 Kč

Je příjemné vidět spokojené pohledy Vás, našich hostů, když si pochutnáváte na dobrém jídle
a našem pivu. Rádi bychom poděkovali za přízeň, kterou nám věnujete. Přejeme Vám mnoho
krásných chuťových zážitků a příjemně strávené chvíle v Pivovaru Lindr Mžany.
It is a pleasure to see the satisfied views of you, our guests, when you enjoy good food and
our beer. We would like to thank you for your favor. We wish you many beautiful taste
experiences and pleasantly spent moments in the Lindr Mžany Brewery.

Za celý tým spolupracovníků děkuje

Chuťově plný a hořkostí sebevědomý ležák

Lahev / bottle
0,5 l / 60 Kč
Točené pivo / Draft beer

Díky - T
hank you

2 l / 300 Kč

Thank you very much

Miloš Lindr s rodinou / with family

Výhodné balení 9 x 1 l / 500 Kč
0,4 l / 30 Kč

Osvěžující pivo, které si nelze dát jen jedno

Obsah alkoholu: 3,9 %

Ideálně svěží příjemná desítka, která boří mýtus, že nízká stupňovitost piva znamená nevýraznou chuť. Zkuste ji. Uhasí žízeň
a okouzlí jemnou chutí.
Výhodné balení 9 x 1 l / 450 Kč
Lahev / bottle
0,5 l / 50 Kč
1 l / 70 Kč
2 l / 280 Kč

0,4 l / 28 Kč

Točené pivo / Draft beer

Dubák

12

V polotmavém Dubáku jiskří vídeňská elegance

Obsah alkoholu: 4,9 %

Výraznější sladový tón chutě i vůně dobře zaobluje hořkost chmele. Pivo vyrábíme z vídeňského sladu, který mu dává nejen
typické zabarvení. Pivo zraje s dubovou kůrou.
Lahev / bottle
0,5 l / 60 Kč
1 l / 80 Kč
2 l / 300 Kč
Výhodné balení 9 x 1 l / 500 Kč

Točené pivo / Draft beer

Sípek

10

0,4 l / 30 Kč

Chutná a zároveň povzbuzuje tělo přidaným šípkem.

Obsah alkoholu: 3,7 %

Poctivá výčepní desítka s přidaným výluhem z čerstvých šípků. Svěží chuť, která si stále drží charakteristiku piva a jemnou
hořkost.

Lahev / bottle
0,5 l / 60 Kč
Točené pivo / Draft beer

1 l / 80 Kč

2 l / 300 Kč

Výhodné balení 9 x 1 l / 500 Kč
0,4 l / 30 Kč

CHARAKTERISTIKA A SLOŽENÍ PIV: voda, ječné slady, žatecký chmelový produkt, pivovarské kvasnice. Vařeno dvourmutovým
způsobem, třikrát chmeleno, spodně kvašené, nefiltrováno, nepasterováno.

Uvarili pro Vás - Cookedfor you
Veškerá jídla pro Vás připravuje tým profesionálních kuchařů.
Za kvalitu každé porce zodpovídá šéfkuchař
All the meals are prepared for you by a team of professional chefs.
The chef is responsible for the quality of each serving

šéfkuchař / chef
Degustační sada - čtyři druhy mžanského piva
Dárková taštička - čtyři druhy mžanského piva v 0,5 l lahvích v jutové tašce
Dárková sada - čtyři druhy mžanského piva v 0,5 l lahvích v dárkové dřevěné přenosce
Limonáda lahvovaná - Pivovarská limonáda 1 l
Sudové pivo - Mžaňák, Dubák, Šípek
Sudové pivo - Lhoťák

10 l / 500 Kč
10 l / 480 Kč

20 l / 1.000 Kč
20 l / 960 Kč

60 Kč
330 Kč
510 Kč
45 Kč
50 l / 2.500 Kč
50 l / 2.400 Kč

Jan Skořepa

Informace o obsažených alergenech vám poskytne obsluha / Information about the allergens is provided by the waiter

vnitřní strana líc

Predkrmy - Apettizers

Doplnky - Snacks
29,Ošatka s pivovarským pečivem (1a,b) / Bread
Česnekový pizza chléb (1a) / Garlic pizza bread 29,Parmezánový pizza chléb (1a) / Parmesan pizza bread 29,Mlátový chléb (1a,b) / Draff bread
45,-

Pivovarské tyčky (1a) / Brewers sticks
Mlátové sušenky (1a,b) / Draff cookies
Mlátové lupínky (česnek, sůl) (1a,b)
Draff Chips (garlic, salt)
Pražený slad (1c) / Roasted malt

35,35,-

Předkrmy doplňujeme naším domácím pečivem / bread is part of every apettizers

39,-

Dovolujeme si připravit Vaše chuťové buňky pro další chod /
Let´s prepare your taste buds for further course

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

Informace o obsažených alergenech vám poskytne obsluha

Nealkoholické nápoje - Non-alcohol drinks, Tea and Coffe

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

na žízeň bez alkoholu / non alcoholic drinks

Nealko pivo Svijanský Vozka
Non-alcohol beer
Pivovarská limonáda / Brewery lemonade
Jablečný mošt / Apple juice
Citronáda / Lemon juice
Zázvorová limonáda / Ginger Ale
Pivovarská voda a soda / Brewery watter
Ovocný, černý, zelený / Fruit, Black, Green
Zázvorový, Mátový / Ginger, Mint
Grog

0,4 l / 29,0,3 l / 20,0,2 l / 20,0,3 l / 28,0,3 l / 28,0,3 l / 10,0,3 l / 29,0,3 l / 49,49,-

35,Ristretto
35,Espresso
Espresso lungo
35,39,Turecká káva
42,Vídeňská káva (7) / Viennese coffee
42,Cappuccino (7)
49,Caffe Latte (7)
49,Caffe Frappé (7)
Jachtařská káva (7) / espresso with ice cream 55,Svařené víno / Hot wine
39,-

BÍLÁ VÍNA
Neuburské 2017 / bílé, suché.alk.: 11,5%, zbyt.cukr/kyselinky: 4,7g / 5,1g
Rulandské šedé 2017 / bílé, polosuché. alk.: 11,5%, zbyt. cukr/kyselinky, 14,5 g / 5g
ČERVENÁ VÍNA
Cabernet Moravia 2016 / červené, suché, alk.: 12%, zbyt. cukr/kyselinky: 2,5g / 6,6g
Cuvee z špacci 2016 / Zweigeltrebe + Merlot, červené, suché. Alk.: 12%, zbyt. cukr/kyselinky: 4,4g / 6g

0,75 l / 219,0,75 l / 250,0,75 l / 239,0,75 l / 239,-

0,2 l / 45,Vinařství VESELÝ (rozlévané víno)
Rulandské šedé / bílé, polosuché, moravské zemské víno, plněno: Vinařství veselý, země původu: CZ, alk.: 11% obj. (12)
Tramín / bílé, suché, moravské zemské víno, plněno: Vinařství veselý, země původu: CZ, alk.: 11% obj. (12)
Modrý Portugal / červené, suché, moravské zemské víno, plněno: Vinařství veselý, země původu: CZ, alk.: 12% obj. (12)

70 g / 109,-

Hovězí tatarák, cibulka, kyselá okurka, hořčice, žloutek, opečený chléb
s česnekem (1a,b,3,10)

80 g / 129,-

Beef tartar, onion, cucumber, mustard, yolk, roasted bread with garlic

Destiláty 0,04 l
125,95,65,-

Jameson (Irská whiskey)
Tullamore Dew (Irská whiskey)
Jack Daniel´s (Tennessee whiskey)
Captain Morgan (Original spiced)
Jagermeister (Bylinný likér)
Becherovka (Bylinný likér)
Sudličkova slivovice
Sudličkova hruškovice

0,25 l / 59,-

Strong beef broth with blanched vegetables, home-made liver gnocchi and graceful

Krémová rajčatová polévka, pečená cuketa a chřest, bazalkové pesto (7)

0,25 l / 69,-

Tomato cream soup baked zucchini and asparagus

Pivovarské speciality - Something to go with beer
Tlačenka z vepřových kolen s cibulovým salátkem, čerstvě mletý pepř,
pivovarské pečivo (1a)

Aperitivy 0,1 l
0,1 l / 50,0,1 l / 50,0,1 l / 50,-

Silný vývar z hovězích žeber s blanšírovanou sezonní zeleninou,
domácí játrové noky, libeček (1a,3,8,9)

Jídla připsaná k pivu a vesnickému životu / Meals attributed to beer and village life

Alkoholické nápoje - Alcoholic beverages

Doporučujeme

Tartar z cukety, cherry rajčata, červená cibulka, balsamico, směs salátků (1a,b,7)
Zucchini tartar, cherry tomatoes, red onion, balsamico and salad

Polévky doplňujeme naším domácím pečivem / bread is part of every apettizers

Rodinné Vinařství BUCHTOVÍN

Ron Zacapa Centenario 23 y.o
Legendario Elixir de Cuba
Baileys Original Irish Cream

70 g / 179,-

Beef carpaccio in herb crust, rucola salad, pine nuts, pepper, maldon salt
a parmesan

Polévky - Soups

Vína - Wine

Prosecco
Cinzano Bianco / Rossé
Bohemia Sekt Demi Sec / Brut

3 ks / 159,-

Roasted shrimps on garlic and parsley, chilli, shallot, white wine

65,65,75,65,65,55,55,55,-

150 g / 79,-

Homemade brawn from pork knees with onion salad, pepper and brewery pastry

Náš nakládaný hermelín, chilli paprička, marinovaná cibulka,
pivovarské pečivo (1a,7)

1 ks / 79,-

pickled camembert, chilli pepper, marinated onion and brewing pastry

Ručně vázaná klobása se zeleným pepřem na listovém salátu, čerstvě
strouhaný křen, medová hořčice (1a,10)
Hand-made sausage with green pepper and lettuce, freshly grated horseradish, honey mustard

Doporučujeme

200 g / 109,-

vnitřní strana rub

Vepřová žebra “Imperial” v pivní marinádě s medem a uzenou paprikou, nakládané
okurky, křen, mlátový chléb (1a,10)

450 g / 209,-

Pork ribs ,, Imperial´´ in beer marinade with honey and smoked pepper, pickled cucumbers,
horseradish and brewery bread

Selečí kolínko na česneku a kmínu s krupotem na majoránce,
konfitovaný česnek (1a,8,10)

Pizza
Vždy připravovaná z čerstvého těsta a omáčkou z rajčat a bazalky
Always made from fresh dough and fresh tomato sauce and basil

450 g / 249,-

Knee from piglet on garlic and caraway with croup on marjoram and confit garlic

Šunková - Rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, šunka (1a,7)
Šunková se žampiony - Rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka a šunka
posypaná čerstvými žampiony (1a,7)

Hlavní chody -

149,-

Ham with champignon - Tomato sauce, mozzarella from cow´s milk, ham with fresh champignon

Main courses

Vepřová panenská svíčková pečená do růžova, mladé brambory s bazalkovým
pestem, ragů z keříčkových rajčat (1a,7)

Šunková a kukuřice - Rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka a šunka,
sladká kukuřice (1a,7)
220 g / 239,-

Roasted pork tanderloin, young potatoes with basil pesto and ragout with cherry tomatoes

Hovězí líčka v silném cibulovém základu s majoránkou a pivem Dubák, pečená
zelenina, pražený slad, zauzené bramborové pyré (1a,7,9)

Jehněčí kolínko na červeném víně, blanšírovaný mladý špenát, šafránové
risotto (1a,7,9)

200 g / 229,-

450 g / 299,-

Veal Burger in homemade sesame bulbs, lettuce, marinated red onion, garlic and parmesan
sauce, roasted potatoes, dip of tomatoes and bacon

250 g / 369,-

Rib eye steak, blanched broccoli, beans, garlic and pumpkins, salsa chimichurri and demi glase

200 g / 249,-

Trout Fillet , quinoa with roasted vegetables and citrus butter

Pečený kuřecí Supreme, kukuřičná kaše, blanšírovaný chřest, omáčka z medvědího
česneku (1a,7)

220 g / 219,-

Saláty a sendvic - Salads and sandwiches
Caesar salát z trhaných římských listů,cherry rajčata, česnekové krutony,
hobliny parmezánu (1a,2,4,7,10)
Caesar salad with cherry tomatoes, garlic croutons and parmesan
- Porce filírovaného kuřecího prsa Supreme / with chicken Supreme
- Porce Tygřích krevet / with prawns Shrimps

Variace listových salátů s pečenou slaninou, zastřené vejce, mlátové chipsy,
avokádo (1a,3)

300 g / 179,-

Mix listových salátů s medovým vineagrette, marinovaná cuketa, sušená rajčata,
kozí sýr a vlašské ořechy (7,8c)

300 g / 189,-

Sandwich z mlátového chleba s trhaným listovým salátem, anglický roastbeef, chilli,
křenové žervé a červená cibulka, celerový salát s jablkem (1a,b,7,9,10)

3 ks / 159,-

200 g / 399,-

Dezerty - Desserts
110 g / 89,-

Brewery draff cake with true whipped cream

Detskájídla - Childrens meals

Citronový cheesecake s čerstvým ovocem, redukce z lesního ovoce (1a,3,7)

90 g / 89,-

Slice of chicken, coated in bread crumbs and fried potatoes and chopped lettuce

Homemade potato cones with poppy and sugar, butter and roasted bread crumb

200 g / 60,3 ks / 80,-

Lettuce salad with roasted bacon, lightly boiled egg, draff chips and avocado

Mlátovník z českého sladu a kvalitního medu, pravá šlehačka, karamel (1a,3,7)

Domácí bramborové šišky s mákem, máslo, opečená strouhanka (1a,3,7)

110 g / 119,-

Roasted brewery bread with chopped lettuce, english roastbeef, chilli, horseradish, red onion
and celery salad with apple

Beef steak garlic potatoes, grilled cherry tomatoes, pepper sauce

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

159,-

Lettuce salad with honey vinegrette, marinated zucchini, dried tomatoes, goat cheese and walnuts

Roast chicken supreme, corn mash, asparagus and bear garlic sauce

Biftek z hovězí svíčkové na česnekových bramborách, grilovaná cherry rajčátka,
pepřová omáčka

Špenátová - Rajčatová omáčka, smetanový špenát s česnekem (1a,7)
Spinach - Tomato sauce, spinach with garlic

Telecí burger v domácí sezamové bulce, listový salát, marinovaná červená cibule,
omáčka s česnekem a parmezánem, pečené brambory, dip z rajčat a slaniny (1a,3,4,7,11) 200 g / 229,-

Filet ze pstruha, quinoa s pečenou zeleninou, citrusové máslo (4,7,9)

159,-

Cheese - Tomato sauce, mozzarella from cow´s milk, niva and parmesan

Lamb shank on red wine, blanched young spinach and saffron risotto

Rib eye steak, blanšírovaná brokolice, fazolky, česnek a dýně, salsa chimichurri,
demi glase

149,-

Ham and corn - Tomato sauce, mozzarella from cow´s milk, ham and sweet corn

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

Beef cheeks in a strong onion base with marjoram and beer Dubák, roasted vegetables,
roasted malt and smoked potato purée

Doporučujeme

139,-

Ham - Tomato sauce, mozzarella from cow´s milk and ham

Lemon cheesecake with fresh fruit and Forest Fruits sauce

1 ks / 99,-

Vanilková panna cotta s mangovou omáčkou, mlátová oplatka, čerstvé ovoce (1a,b,3,7) 150 ml / 109,-

150 g / 79,-

Vanilla panna cotta with mango sauce, brewery wafer and fresh fruit

Dle nabídky domácí sorbety a zmrzliny (3,7) / By offer, homemade sorbet and ice cream 1 kopeček / 39,Doporučujeme

