
PŘEDKRMY A CHUŤOVKY K PIVU /   STARTERS & BEER SNACKS

Námi namíchaný hovězí tatarák, topinky, česnek             100g + 3 topinky / 155 Kč
Topinky dle vašeho přání připravíme smažené, nebo na sucho   150g + 4 topinky / 215 Kč
Steak tartar, roasted bread, garlic 

6ks Grilované bavorské klobásky, zelný salát s feferonkami, louhovaný preclík        155 Kč
Grilled bavarian sausages, cabbage salad with pepperoni, pretzel

200g Pivní prkénko s tlačenkou, klobásou, pečeným bůčkem, eidamem
            a hermelínem, vejmrda (křen s jablky), hořčice, kyselé pochutiny                                                195,-Kč

Tasty beer plate with pork brawn, sausage, roasted pork flank, cheese, camembert, pickles

120g Lehce pikantní buřty na Černé Svini s cibulí, feferony a paprikami, chléb        145 Kč
Spicy sausage on black beer with onion, pepperoni and peppers, bread

120g Uzený hovězí jazyk, vejmrda (křen s jablky), hořčice, louhovaný preclík           135 Kč
Smoked beef tongue, horseradish with apples, mustard, pretzel

100g Rozpečený hermelín s bylinkovým pestem, ořechy a brusinkami, preclík         139 Kč
Roast Camembert cheese with herb pesto, nuts and cranberries, pretzel

150g Novákova libová tlačenka s octem a cibulí 89 Kč
Pork brawn with vinegar and onion 

100g Nakládaný hermelín s feferonkovo – ořechovou náplní            109 Kč
Pickled Camembert cheese with pepperoni – walnuts stuffing

2ks Louhované preclíky s nivovým dipem                 95 Kč
2pcs Baked pretzels with blue cheese dip

POLÉVKY / SOUPS
Česnečka s olomouckým tvarůžkem a krutóny 59 Kč 
Garlic soup with rippened cheese and croutons

Polévka dle denní nabídky 59 Kč 
Soup of the day 

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



ČESKÁ KLASIKA / CZECH CUISINE

180g Pivovarský hovězí guláš sypaný červenou cibulkou, 
karlovarský a houskový knedlík            205 Kč
Beef goulash sprinkled by red onion, carlsbad and bread dumpling

180g Pečené kančí výpečky na česneku a cibuli, červené brusinkové zelí, 
domácí karlovarský knedlík            225 Kč
Roasted boar pieces on garlic and onion, red cranberry cabbage, homemade carlsbad dumplings

1KG   Pečené vepřové koleno na černém pivu, kyselé pochutiny, hořčice, 
vejmrda (křen s jablky), chléb                 275 Kč
Roasted pork knuckle on black beer, pickled vegetables, mustard, horseradish with apple, bread

600g ¼ Pečené kachny, červené zelí, variace knedlíků            265 Kč
Roast duck, red cabbage, dumplings

450g Uzená vepřová žebra v domácí švestkové BBQ marinádě s medem a chilli, 
zelný salát s feferonkami, rozpečený pecen chleba                       269 Kč
Smoked pork ribs in homemade plum BBQ sauce with honey and chilli, 
cabbage salad with pepperoni, roasted bread

200g Smažený sýr Gouda obalený v cornflakes, šťouchané brambory s jarní cibulkou, 
domácí tatarská omáčka                                 195 Kč
Fried Gouda cheese in cornflakes, mashed potatoes with spring onion, tartar sauce

350g Živáňská  fanka s kousky kuřecího masa a vepřové panenky, cibulí, feferony, 
paprikami, špekáčkem a pečenými bramborami, gratinované sýrem            219 Kč
Živáň's kettle with pieces of chicken and pork tenderloin, onion, pepperoni, peppers, 
sausage and baked potatoes, gratinated by cheese

200g Smažené řízečky z kuřecích prsou a vepřové panenky, 
domácí bramborový salát, citrón            225 Kč
Fried chicken and pork schnitzels, homemade potato salad, lemon

2ks Smažené loštické tvarůžky ve slanině a pivním těstíčku, 
vařené brambory, hořčice, cibulka                              189 Kč
Fried rippened cheese wrapped in bacon and beer dough, boiled potatoes, mustard, onion

200g Pečený vepřový bůček na černém pivu, bílé zelí, variace knedlíků                         195 Kč
Roasted pork flank on black beer, white cabbage, variation of dumplings

300g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem 
bílé zelí, smažená cibulka                         189 Kč
Filled potato dumplings with smoked pork, white cabbage, fried onion

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



Z pánve a grilu / Specialties on Pan and Grill

200g Pivovarský hovězí burger z masa plemena Angus se sýrem Gouda, 
grilovanou slaninou, nakládanou červenou cibulí a jalapeňo majonézou           275 Kč
Burger podáváme se steakovými hranolky a medovo – hořčičnou omáčkou nebo s malým 
zeleninovým salátem. Můžete si jej objednat i ve varintě “naháč”.
Beef burger with Gouda cheese, grilled bacon, pickled red onion and jalapeňo mayonnaise
Burgers we serve with steak fries and mustard dip or with small vegetable salad. 
You can also have a “naked” version.

180g Filírovaná vepřová panenka (připravená metodou sous – vide) 
jemné hráškové pyré, švestková omáčka 
Filleted pork tenderloin (sous - vide) with pea puree, plum sauce            229 Kč

180g Grilované kuřecí prso plněné listovým špenátem a anglickou slaninou, 
přelité medovo – hořčičnou omáčkou, šťouchané brambory s jarní cibulkou           219 Kč 
Grilled chicken breast filled with leaf spinach and bacon, honey – mustard sauce, 
mashed potatoes with spring onion

300g Grilovaná flákota vepřové krkovice připravená metodou sous-vide (do růžova),
smažený bramborový váleček, posyp z čerstvého křene, kyselých okurek a červené cibulky, 
omáčka z pečeného česneku                           245 Kč 
Grilled steak of pork neck (sous-vide) fried roll of mashed potaotes sprinked by horseradish, 
gherkin and red onion, sauce of baked garlic

Pro 2 osoby / for 2 persons

2KG Šumavský pekáč pro 2 jedlíky 
(1kg vepřové koleno, ¼ kachny, 150g vepřový bůček, 100g opečená klobása, 
150g pečené bylinkové brambory), kyselosti, hořčice, křen           745 Kč
Sumava's BIG pan for 2 persons (pork knuckle, ¼ duck, pork flank, sausage, baked potatoes),
pickles, mustard, horseradish

SALÁTY / SALADS

Farmářský salát s grilovaným kuřecím prsem, pečeným bramborem, 
nakládanou červenou cibulkou, kukuřičným klasem a bylinkovým dipem            215 Kč
Farmer's salad with grilled chicken breast, baked potatoes, pickled red onion, corn cob and herb dip

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



DEZERTY / DESSERTS

Dva kopečky vanilkové zmrzliny s horkými malinami a vlašskými ořechy 89 Kč
Vanilla ice cream with warm raspberries and walnuts

Domácí jablečný štrůdl s ořechy a rozinkami, šlehačka 75 Kč
Homemade apple strudel with walnuts and raisins, whipped cream

PŘÍLOHY / SIDE DISH

Pečené brambory v troubě s čerstvými bylinkami 49 Kč
Oven baked potatos with fresh herbs 

Štouchaný brambor se slaninou a jarní cibulkou 49 Kč
Mashed potatos with bacon and spring onion 

Fazolové lusky na slanině s cibulí a česnekem 59 Kč
Green beans with bacon, onion and garlic

Bramborové hranolky 49 Kč
French fries 

 
Grilovaná zelenina 79 Kč
Grilled vegetables

Malý míchaný zeleninový salát s olivovým olejem 69 Kč
Small vegetable salad

Chlebouš 1 osoba 15 Kč
Bread 

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



NÁPOJE / DRINKS

PIVO / BEER
Dle denní nabídky, na vývěsních tabulích
According to daily offer, on billboards

0,33 l Kingswood jablečný Cider                49 Kč
VÍNO / WINE

0,15 l Bílé víno - dle nabídky 59 Kč
Glass of white wine according to the offer

0,15 l  Červené víno - dle nabídky 59 Kč
Glass of red wine according to the offer

0,15 l  Prosecco 79 Kč

0,35 l  Aperol Spritz              115 Kč

Naši nabídku láhví vín z malých moravských vinařství naleznete ve vinném listě.
You can find our selection of bottled Moravian wines in the Wine Card.

0,75 l Bohemia Sekt ( Demi sec / Brut )            330 Kč

RUMY  / RUMS

4 cl Don Papa            115 Kč
4 cl Diplomático Reserva Exclusiva            135 Kč
4 cl Bumbu            115 Kč
4 cl Captain Morgan Spiced Gold 69 Kč

LŽÍNSKÉ OVOCNÉ DESTILÁTY /  FRUIT BRANDIES
2 cl Slivovice zlatá  / Golden plum brandy 65 Kč
2 cl Hruškovice Williams / Williams Pear brandy 65 Kč
2 cl / 4 cl Slivovice / Plum brandy            49 Kč / 69 Kč
2 cl / 4 cl Hruškovice / Pear brandy            49 Kč / 69 Kč
2 cl / 4 cl Jablkovice s karamelem            49 Kč / 69 Kč
Apple brandy with caramel 

KOŘALKY A LIKÉRY / LIQUORS & LIQUEURS

4 cl Jameson Irish Whiskey 75 Kč
4 cl Tullamore Dew 75 Kč
4 cl Beefeater gin 65 Kč 
2 cl / 4 cl Vodka Absolut            45 Kč / 59 Kč
2 cl / 4 cl Jägermeister            45 Kč / 59 Kč
2 cl / 4 cl Becherovka            37 Kč / 49 Kč
2 cl / 4 cl Fernet Stock            37 Kč / 49 Kč
2 cl / 4 cl Fernet Stock Citrus            37 Kč / 49 Kč

Soupis alergenů obsažených v pokrmech a nápojích na vyžádání u obsluhy



KOŘALKY A LIKÉRY / LIQUORS & LIQUEURS
2 cl / 4 cl Višňovka / Cherry liqueur            39 Kč / 55 Kč
2 cl / 4 cl Višňovka chilli / Cherry liqueur with chilli            39 Kč / 55 Kč
2 cl / 4 cl Kontušovka / Herb liqueur             39 Kč / 55 Kč
2 cl / 4 cl Kmínka / Caraway liqueur             39 Kč / 55 Kč
2 cl / 4 cl Ořechovka / Nut liqueur             39 Kč / 55 Kč
2 cl / 4 cl Hruškovka / Pear liqueur             39 Kč / 55 Kč
2 cl / 4 cl Medovina / Mead             39 Kč / 55 Kč
2 cl / 4 cl Tuzemák / Czech rum             37 Kč / 49 Kč
2 cl / 4 cl Zelená / Mint liqueur             37 Kč / 49 Kč

NEALKO SOFT DRINKS
0,33 l Birell Nealkoholické pivo            39 Kč
Alcohol free beer   
0,3 l / 0,5 l Malinovka            39 Kč / 59 Kč
Raspberry soda 
0,3 l / 0,5 l Angreštovka            39 Kč / 59 Kč
Gooseberry soda 
0,3 l / 0,5 l Pomerančová            39 Kč / 59 Kč
Orange soda 
0,2 l / 0,4 l Granini - Ovocné džusy dle nabídky            35 Kč / 59 Kč
Fruit juices according to the offer 
0,33 l Pepsi Cola v plechovce 45 Kč
0,1 l Tonic / Tonic water 15 Kč
0,33 l Mattoni / Mineral water 39 Kč
0,33 l Neperlivá voda / Still water 39 Kč 
0,1 l Sodovka  / Soda water   7 Kč
0,5 l Džbánek vody s citrónem 25 Kč
Jug of tap water with lemon 

TEPLÉ NÁPOJE / HOT BEVERAGES
Káva Delta Lungo 49 Kč
Káva Delta Espresso 49 Kč
Káva Delta Cappuccino 55 Kč
Čaj - černý, zelený, ovocný 49 Kč
Tea - black, green, fruity 
Grog / Grog from Czech style rum 59 Kč
Svařené víno / Mulled wine 75 Kč

K PIVU A VÍNU / SNACKS
80g Hospodské brambůrky solené 35 Kč 
Salted potato chips 
100g Arašídy pražené solené 45 Kč
Roasted salted peanuts 

Soupis alergenů obsažených v pokrmech a nápojích na vyžádání u obsluhy


