Předkrmy
Hovězí carpaccio v bylinkové krustě, čerstvě mletý pepř, parmezán, zelené olivy,
maldonská sůl, domácí olivový olej (1,7)
70 g / 179,Carpaccio z chobotnice s polníčkovým salátem, cherry rajčata, cibulka,
kapary (1,14)
70 g / 169,Tartar z cukety, cherry rajčata, červená cibulka, balsamico, směs salátku (1,7) 150 g / 99,Jemná játrová paštika s divokými brusinkami, parmezánový chips (1,3,7)
70 g / 109,součástí předkrmu je naše domácí pečivo

Polévky
Dýňový krém s jogurtem, petrželové pesto (1,7)
Hovězí vývar s domácími širokými nudlemi, kořenová zelenina,
pórek, brokolice (1,3,9)
polévky doplňujeme naším domácím pečivem

0,25 l / 59,0,25 l / 49,-

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

117,127,137,-

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
Grilovaný hovězí roastbeef s křenovým žervé, mlátové chipsy
a listy mladých salátů (1,7,10)
Caesar salát s kuřecím Supreme, cherry rajčata, česnekové krutony,
hobliny parmazánu (1,4,7,10)

150 g / 199,300 g / 179,-

Stehno z králíka domácího pečeného na kořenové zelenině, glazurované
mrkve a pečené brambory grenaille (1,7,9,10)
220 g / 219,Kuřecí paličky grilované na medu a tymiánu se zauzenou paprikou,
pikantní kysané zelí, čerstvé mlátové pečivo (1)
350 g / 179,Parmezánový pizza chléb plněný filírovaným vepřovým masem, pivovarský
dip, okurky, cibulka, rajčata (1,7)
350 g / 179,Jelení gulášek na pravých hřibech a liškách, opečené bramborové knedlíky
na sádle, glazurovaná mrkev (1,3,7)
150 g / 179,Steak z vysoké roštěné na blanšírované kapustě, glazurované mrkve,
bramborová kaše, demi glase (7)
300 g / 359,Filet z candáta na černé čočce Beluga s kořenovou zeleninou,
grilované cukety, citron (4,9)
180g / 249,Hovězí tartar, hrubozrnná hořčice, parmezán, smetana, rukola, česnek,
sušené mlátové topinky (1,7,10)
150g / 169,-

Pivovarské speciality
Domácí tlačenka z vepřových kolen, cibulkový salát, ocet, čerstvě mletý pepř 150 g / 79,Pečená jitrnice, naše kysané zelí, vídeňská cibulka (1)
250 g / 89,Ručně vázaná domácí pepřová klobása na listovém salátku, čerstvě
strouhaný křen, medová hořčice (1,10)
150 g / 99,Variace nakládaných sýrů v rostlinném oleji, chilli, pepř a bylinky (1,7)
100 g / 89,Pečený bůček nastudeno, cibulka, hořčice, nakládané okurky (10)
150 g / 79,Vepřová žebra „Imperial“ v pivní marinádě s medem, čerstvě strouhaný křen,
cibulová marmeláda, mlátové pečivo (1,10)
450g / 199,Hovězí líčka na červeném víně a kořenové zelenině, bramborová kaše se
smetanou (1,7,9)
250g / 219,-

Dezerty
Domácí lívance s borůvkami a pravou šlehačkou, sladký tvaroh (1,3,7)
Makový dort se šlehačkou a mátovým cukrem (1,3,7)
Karamelové Creme brulée s ovocem (3,7)
Pivovarský mlátovník s pravou šlehačkou (1,3,7,8)
Informace o obsažených alergenech vám poskytne obsluha.
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3 ks / 79,100 g / 99,100 g / 99,110 g / 79,-

