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

Chuťově plný a hořkostí sebevědomý ležák

Obsah alkoholu: 4,9 %

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

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

Lhoták

10

1 l / 80 Kč

2 l / 300 Kč

Výhodné balení 9 x 1 l / 500 Kč
0,4 l / 35 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 / 30 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 / 35 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 / 35 Kč

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

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 / 600 Kč
10 l / 580 Kč

20 l / 1.200 Kč
20 l / 1.160 Kč

60 Kč
330 Kč
510 Kč
45 Kč
50 l / 3.000 Kč
50 l / 2.900 Kč

Jaro, Léto 2019
Přijměte pozvání na pečivo z naší pekárny s pomazánkou dle výběru šéfkuchaře
pastry from our bakery with the spread of the chef's choice (1a,c, 7, 10)

Predkrmy - Starters

40,-

(ke každému předkrmu se podává čerstvé pečivo / fresh pastry is served with each starter)

Hovězí carpaccio v bylinkové krustě, kapary a parmezán, čerstvě mletý pepř,
maldonská sůl, listový salátek, citronové aioli (3, 7)
Beef carpaccio in herb crust, capers, parmesan, freshly ground pepper, maldon salt, lettuce
and lemon aioli

70 g / 169,-

Restované tygří krevety na česneku, chilli a rajčatech, koriandr (2)
Roasted tiger prawns with garlic, chilli and tomatoes, coriander

3 ks / 169,-

Farmářský sýr s bazalkovými cherry rajčaty, marinované mladé cukety v zeleném oleji
(7, 8)
Farmer ´s cheese with basil cherry tomatoes, marinated young zucchini in green oil

70 g / 139,-

Lososový tartar s olivami, rajčaty a cibulí, rukolový salát s vinaigrette, smetana,
mlátové topinky (1a,c, 4, 7, 10)
Salmon tartare with olives, tomatoes, onions, rocket salad with vinaigrette, cream and baked
toast

80 g / 169,-

Polévky - Soups

(včetně čerstvého pečiva / fresh pastry is served with soup)

Hovězí vývar s blanšírovanou sezónní zeleninou, domácí játrové noky, vlasové nudle,
petržel (1a, 3, 8, 9)
Beef broth with blanched seasonal vegetables, homemade liver balls, hair noodles and
parsley

0,25 l / 69,-

Krémová rajčatová polévka, sušené zlomky pečiva, restovaná cuketa a bazalkové
pesto (1a, 8, 10)
Creamy tomato soup, dried pastry fragments, roasted zucchini and basil pesto

0,25 l / 69,-

Pivovarské speciality - Brewery Specials

(včetně čerstvého pečiva /
fresh pastry is served with specials)

Tlačenka z vepřových kolen s cibulovým salátkem, čerstvě mletý pepř (9)
Homemade brawn from pork knees with onion salad, freshly grounded pepper

150 g / 79,-

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

200 g / 109,-

Variace nakládaných sýrů v rostlinném oleji s bylinkami a chilli (7)
Pickled cheese variaton in vegetable oil with herbs and chilli

130 g / 119,-

Pečená vepřová žebra v marinádě, čerstvě strouhaný křen, hrubozrnná hořčice,
mlátový chléb (1a,c, 10)
Roasted pork ribs in marinade, freshly grated horseradish, coarse-grained mustard and
brewery bread

450 g / 209,-

Doporučujeme / Our Recommendation

Bez lepku / Gluten-Free

Hlavní chody - Main courses
Roláda z králičího stehna s nádivkou z tymiánu a muškátového ořechu, blanšírovaný
mladý špenát s česnekem, barevné mrkve, silný fond (1a, 3, 7, 8, 9)
Rabbit roulade with thyme and nutmeg stuffing , blanched young spinach with garlic,
colorful carrots and strong gravy

250 g / 269,-

Hovězí líčka v silném cibulovém základu s majoránkou a pivem Dubák, zauzená
bramborová kaše, restovaná kořenová zelenina, pražený slad (1a,c, 7, 9)
Beef cheeks baked in strong onion base with marjoram and Dubák beer, smoked mashed
potatoes, roasted root vegetables and roasted malt

200 g / 239,-

Vepřová pluma v bylinkové strouhance, pastinákové pyré, řapíkatý celer, vepřový fond
se zeleným pepřem, fialový papír (1a, 7, 9)
Pluma pork in herb breadcrumbs, parsnip purée, celery, pork gravy with green pepper and
purple paper

220 g / 259,-

Hovězí burger s tymiánovým máslem, domácí houska se škvarky, cibulová
marmeláda, salát, batáty s pažitkou, pivovarský dip ( 1a, 3, 4, 7)
Beef burger with thyme butter, homemade bun with greaves, onion marmalade, salad,
sweet potatoes with chive and brewery´s dip

200 g / 239,-

Candát na kmíně, blanšírovaný chřest, pórek, rozpečená rajčata, mladá cuketa,
žloutková omáčka (1a, 3, 4, 7)
Zander with caraway, blanched asparagus, leek, toasted tomatoes, young zucchini and yolk
sauce

180 g / 279,-

Biftek z pravé svíčkové se salsou z bylinek a chilli, restované brambory grenaille, demi
glace (7, 9)
Beef sirloin steak with herbs and chilli salsa, roasted potatoes grenaille and demi glace

300 g / 399,-

Grilované kuřecí prso na kůži, pack choi salát s krémovými žampiony, drůbeží fond,
zelený olej (9)
Grilled chicken breast , pack choi salad with creamy mushrooms, poultry gravy and green
oil

200 g / 239,-

Pizza
Řepná – smetanová omáčka, tenké plátky červené řepy, rukola, kozí sýr (7, 1a)
Beet - cream sauce, thin slices of beetroot, rucola and goat cheese

Ø 32 cm / 179,-

Šunková – rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, šunka (7, 1a)
Ham - tomato sauce, cow's milk mozzarella and ham

Ø 32 cm / 159,-

Šunková se žampiony – rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, šunka,
čerstvé žampiony (7, 1a)
Ham with mushrooms - tomato sauce, cow's milk mozzarella, ham and fresh mushrooms

Ø 32 cm / 169,-

Sýrová – rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, niva, parmezán (7, 1a)
Cheese - tomato sauce, mozzarella from cow's milk, blue cheese and parmesan

Ø 32 cm / 169,-

Zeleninová - rajčatová omáčka, mozzarella z kravského mléka, žampióny, cuketa,
červená cibule, olivy (7, 1a)
Vegetable - tomato sauce, cow's milk mozzarella, mushrooms, zucchini, red onion and
olives

Ø 32 cm / 179,-

Doporučujeme / Our Recommendation

Bez lepku / Gluten-Free

Saláty a oblozené chleby - Salads and sandwiches
Ceasar salát z trhaných římských listů, cherry rajčata, česnekové krutony, hobliny
parmezánu (1a, 3, 4, 7, 10)
Caesar salad with Roman leaves, cherry tomatoes, garlic croutons and parmesan

129,-

Ceasar salát z trhaných římských listů, cherry rajčata, česnekové krutony, hobliny
parmezánu, 200 g filírované kuřecí prso s kůží (1a, 3, 4, 7, 10)
Caesar salad with Roman leaves, cherry tomatoes, garlic croutons, parmesan shavings and
200 g chicken breast with skin

200 g / 199,-

Ceasar salát z trhaných římských listů, cherry rajčata, česnekové krutony, hobliny
parmezánu, 3ks restované tygří krevety (1a,2,3,4,7,10)219,Caesar salad with Roman leaves, cherry tomatoes, garlic croutons, parmesan shavings and 3
pieces of roasted tiger prawns

130 g / 219,-

Listový salát dochucený malinovým vinaigrette s velkou porcí grilovaného lososa,
olivy, granátové jablko, mlátové chipsy (1a,c, 4, 10)
Leaf salad flavored with raspberry vinaigrette with a large portion of grilled salmon, olives,
pomegranate, drought chips

150 g / 229,-

Rozpečený venkovský chléb, naše sušená vepřová panenka 80 g, marinované okurky,
rukola, dip s česnekem a parmezánem (1a, 3, 7)
Toasted village bread, our dried pork tenderloin 80 g, marinated cucumbers, arugula, dip
with garlic and parmesan

139,-

Domácí bílé pečivo obložené variací 90 g krůtího prsa a 80 g marinovaného lososa
gravlax, medovo-koprové žervé, listový salát, ředkvičky, okurka (1a,3,7)189,Homemade white pastry garnished with 90 g turkey breast and 80 g marinated salmon gravlax, honey-dill sauce, lettuce, radish, cucumber

189,-

Rozpečený venkovský chléb obložený čerstvými rajčaty, bazalkou, cibulí, trhaný
farmářský sýr, olivy (1a, 3, 7, 10)
Toasted village bread, garnished with fresh tomatoes, basil, onion, choppy farm cheese,
olives

129,-

Detskájídla - Childrens meals
Kuřecí řízek s bramborovou kaší a trhaným listovým salátem (1a, 3, 7)
Slice of chicken, coated in bread crumbs and fried potatoes and chopped lettuce

90 g / 99,-

Domácí bramborové šišky s mákem, máslo, opečená strouhanka (1a, 3, 7)
Homemade potato cones with poppy and sugar, butter and roasted bread crumb

150 g / 79,-

Dezerty - Desserts
Mlátovník z českého sladu a kvalitního medu, pravá šlehačka, karamel (1a,c, 3, 7)
Brewery draff cake with true whipped cream

110 g / 89,-

Kokosové crème brûlée, čerstvé ovoce, crumble z pivovarského mláta (1a,c, 3, 7)
Coconut crème brûlée, fresh fruit and crumble from brewery drought

100 ml / 139,-

Čokoládový řez s arašídovou strouhankou, malinová omáčka s mátou, mangový
sorbet (1a, 3, 7, 8)
Chocolate cake with peanut breadcrumbs, raspberry sauce with mint and mango sorbet
Doporučujeme / Our Recommendation

Bez lepku / Gluten-Free

100 g / 139,-

Doplnky - Snacks
Ošatka s pivovarským pečivem (1a,b) / Bread

29,-

Pivovarské tyčky (1a) / Brewers sticks

35,-

Česnekový pizza chléb (1a) / Garlic pizza bread

29,-

Mlátové sušenky (1a,b) / Draff cookies

35,-

Mlátové lupínky (česnek, sůl) (1a,b)
Draff Chips (garlic, salt)

39,-

Pražený slad (1c) / Roasted malt

30,-

Parmezánový pizza chléb (1a,7) / Parmesan pizza bread 29,45,-

Mlátový chléb (1a,b) / Draff bread

Směs teplých, pražených oříšků a semínek (5, 8, 11) 89,-

Nealkoholické nápoje - Non-alcohol drinks, Tea and Coffe
na žízeň bez alkoholu / non alcoholic drinks
Nealko pivo Svijanský Vozka
0,4 l / 30,0,3 l / 25,Pivovarská limonáda / Brewery lemonade
0,2 l / 25,Jablečný mošt / Apple juice
0,3 l / 28,Citronáda / Lemon juice
0,3 l / 28,Zázvorová limonáda / Ginger Ale
0,3 l / 10,Pivovarská voda a soda / Brewery watter
0,3 l / 49,Zázvorový, Mátový / Ginger, Mint
0,4
l / 59,Výběrové sypané čaje ALDERMANN
(dle denní nabídky)/ ALDERMANN tea (by daily offer)

Non-alcohol beer

Vna - Wine

Ristretto
Espresso
Espresso lungo
Turecká káva
Vídeňská káva (7) / Viennese coffee
Cappuccino (7)
Caffe Latte (7)
Caffe Frappé (7)
Jachtařská káva (7) / Espresso with ice cream
Svařené víno / Hot wine
Pečený čaj / Baked tea
Horká čokoláda MIA (7) / Hot chocolate MIA

39,39,39,39,52,52,59,59,69,39,49,49,-

Rodinné Vinařství / Family Winery BUCHTOVÍN

BÍLÉ VÍNO
CHARDONNAY 2017 / bílé, polosladké, alk.: 13%, zbyt. cukr/kyselinky: 21 g/ 7,1g (12)
RULANDSKÉ ŠEDÉ 2017 / bílé, polosuché, alk.: 11,5%, zbyt. cukr/kyselinky: 14,5 g/ 5g (12)
ČERVENÉ VÍNO
SVATOVAVŘINECKÉ TERROIR 2017 / červené, suché, alk.: 12%, zbyt. cukr/kyselinky: 0,8 g/5,6 g (12)
CUVÉE TENTATO 2017 / Modrý Portugal, Frankovka, Svatovavřinecké. Červené, suché, alk.: 12,5%, zbyt.

0,75 l / 229,0,75 l / 219,0,75 l / 239,0,75 l / 239,-

cukr/kyselinky: 1,5 g/ 5,7 g (12)

RŮŽOVÉ VÍNO (rozlévané)
FRIZZANTE YOUNG 2018 / polosladké růžové, jemně perlivé, alk.: 9,5%, zbyt. cukr/kyselinky: 19,5 g/ 5,2 g (12)
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)

0,2 l / 35,0,2 l / 45,-

Alkoholické nápoje - Alcoholic beverages
Aperitivy 0,1 l
Prosecco
Cinzano Bianco / Rossé
Bohemia Sekt Demi Sec / Brut
Crodino / nealko
Destiláty 0,04 l
Ron Zacapa Centenario 23 y.o
Legendario Elixir de Cuba
Baileys Original Irish Cream
Jameson (Irská whiskey)
Doporučujeme / Our Recommendation

0,1 l / 50,0,1 l / 50,0,1 l / 50,0,1 l / 50,125,95,65,65,Bez lepku / Gluten-Free

Tullamore Dew (Irská whiskey)
Jack Daniel´s (Tennessee whiskey)
Captain Morgan (Original spiced)
Jagermeister (Bylinný likér)
Becherovka (Bylinný likér)
Sudličkova slivovice
Sudličkova hruškovice
Naše pivovice 45%
Naše šípková 35%
Naše dubová 35%

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

Díky - T
hank you
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
Thank you very much
Miloš Lindr s rodinou

/ with family

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

Jan Skořepa

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

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

