PŘEDKRMY A CHUŤOVKY K PIVU
100g Plátky studeného, pomalu pečeného vepřového bůčku, vejmrda, hořčice

95,-Kč

2 ks Učňovských párků s hořčicí a vejmrdou

75,-Kč

2 ks Smažené loštické tvargle obalené ve slanině a smažené v pivním těstíčku, cibule,
hořčice, opečená skýva chleba
109,-Kč
150g Novákova libová tlačenka s octem a cibulí
200g Pivní prkénko s domácím uzeným, klobásou, pečeným bůčkem, eidamem
a hermelínem, kyselosti
100g Nakládaný hermelín

75,-Kč
195,-Kč
85,-Kč

POLÉVKY
Polévka dle denní nabídky

45,-Kč

Poctivá česnečka s olomouckým tvarůžkem a opečeným chlebem

45,-Kč

ČESKÁ KLASIKA
180g Špikovaný hovězí váleček ve svíčkové omáčce, domácí karlovarský knedlík

195,-Kč

180g Hovězí guláš sypaný červenou cibulí, variace domácích karlovarských knedlíků
a bramboráčků

189,-Kč

1000g Přední vepřové koleno pečené na černém pivě, hořčice, vejmrda, kyselosti

219,-Kč

600g ¼ Pečené kachny, červené zelí, variace knedlíků

219,-Kč

150g Námi namíchaný hovězí tatarák, 4 půlkrajíce topinek, česnek

189,-Kč

200g Smažené sýrové trio (eidam, uzený eidam, hermelín), domácí tatarka, brambor

189,-Kč

200g Smažené řízečky z kuřecích prsou a vepřové panenky, bramborový salát

189,-Kč

1700g Pekáč Šumava pro 2 osoby (¼ pečené kachny, pečené vepřové koleno, opečená
klobása, grilovaný stejk z vepřové krkovice, pečené brambory a bramboráčky)
595,-Kč
Soupis alergenů obsažených v pokrmech a nápojích na vyžádání u obsluhy
Poloviční porce 70% ceny

Z PÁNVE A GRILU
250g Hovězí rumpsteak se smetanovo-pepřovou omáčkou

255,- Kč

9ks Kuřecích křídel v pikantní omáčce, česnekovo-sýrová vomatlávka, mrkev, okurka 165,-Kč
250g Grilovaný steak z vepřového karé s restovanými žampiony, cibulí a slaninou
200g Pivovarský hovězí burgr z masa plemena Angus se sýrem Gouda, grilovanou
slaninou, červenou cibulí a pikantní majonézou
Burgr podáváme se steakovými hranolkami a omáčkou z hrubozrnné hořčice,
nebo s malým zeleninovým salátem

195,-Kč
195,-Kč

200g Grilovaný špalík vepřové panenky připravovaný metodou sous-vide na houbovém ragů
215,-Kč
180g Grilované kuřecí prso plněné krémovým sýrem a listovým špenátem,
hráškovo-vinná omáčka

189,-Kč

300g Vepřový T-bone steak, domácí marmeláda z červené cibule

185,-Kč

300g Grilovaná flákota vepřové krkovice marinovaná v hořčici a koriandru
sypaná slaninovými hoblinami, studená omáčka z hrubozrnné hořčice

195,-Kč

Směs listových salátů a lístků čerstvého špenátu s pošírovanou hruškou v červeném víně
a rozpečeným kozím sýrem, opečený toast
169,-Kč
PŘÍLOHY
Chlebouš 1 osoba
Pečené brambory v troubě s čerstvými bylinkami
Steakové hranolky
Štouchanej brambor se slaninou a cibulí
Fazolové lusky na slanině s cibulí a česnekem
Malý míchaný zeleninový salát s olivovým olejem
Grilovaná zelenina

12,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
45,- Kč
55,- Kč
69,- Kč

DEZERTY
Teplý jablečný závin se šlehačkou
Lívance s povidly a vanilkovou zakysanou smetanou

Soupis alergenů obsažených v pokrmech a nápojích na vyžádání u obsluhy
Poloviční porce 70% ceny

59,- Kč
75,- Kč

