POLÉVKY:
0,3l

Česnečka z uzeného žebra

39 Kč

podávaná s chlebovými krutony a olomouckými tvarůžky (A1,A3,A7)

0,3l

Zelňačka s klobásou

39 Kč

novinka

(A1,A7,A9,A12)

JÍDLA K PIVU:
150g

Hovězí tatarák

199 Kč

s topinkami (6ks) a česnekem (podáváme již ochucený, na přání si ochutíte
sami) (A1,A3,A4,A9,A10,A13)

125g

Grilované bílé klobásky

89 Kč

podávané se salátem Coleslaw, dijonskou hořčicí a čerstvým chlebem
(A1,A3,A7,A9,A10)

300g

Belgické hranolky

89 Kč

vegetariánské

podávané s česnekovým dipem, domácí mexickou salsou a zeleninovými prsty
(A7,A9)

120g

Cibulové kroužky

79 Kč

vegetariánské

smažené v pivním těstíčku, podávané s Hickory smokey BBQ omáčkou
a zeleninovými prsty (A1,A3,A4,A7,A9,A10,A13)

150g

Chilli Nachos se salsou

vegetariánské

79 Kč

kukuřičné chipsy podávané s domácí mexickou salsou a česnekovým dipem
(A1,A7)

1ks

Domácí nakládaný hermelín

vegetariánské

69 Kč

podávaný na zelném salátu s feferonkou a čerstvým chlebem (A1,A7,A10)

120g

Domácí zvěřinová paštika

novinka

89 Kč

podávaná s brusinkovým dipem a opečeným toustem (A1,A3,A7,A10)

200g

Havranovy tyčinky (A1,A3,A7)

novinka vegetariánské

smažené chlebové tyčinky s domácím česnekovým dipem

69 Kč

SALÁTY A WRAPY:
300g

Chicken Caesar Salát

159 Kč

salát připravený z římského salátu s česnekovými krutony, ančovičkovým
dresinkem, restovanými kousky kuřecích prsíček a praženou slaninou, sypaný
sýrem Grana padano (A1,A3,A4,A7,A10,A11)

300g

Salát se sušenými rajčaty a balkánským sýrem

159 Kč

novinka vegetariánské

směs listových salátů s bazalkovým pestem, sušenými rajčaty, cherry rajčátky
a marinovaným balkánským sýrem, zdobený červenou cibulkou, podávaný
s opečeným toustem (A1,A7,A11)

300g

Chicken Wrap

159 Kč

Tortilla plněná grilovanými kuřecími prsíčky, plátky grilované slaniny,
římskými listy, plátky rajčat, okurkou, paprikami, červenou cibulí a bylinkovo
paramzánovou majonézou, podávaná s listovým salátkem a česnekovým
dipem (A1,A3,A7)

300g

Cheese Wrap

novinka vegetariánské

159 Kč

Tortila plněná grilovanou zeleninou, sýrem cheddar, rukolou, sušenými rajčaty,
bazalkovým pestem a česnekovým dipem, podávaná s listovým salátkem
(A1,A3,A7)

NAŠE SPECIALITY A BURGERY:
1ks

Double Cheese Burger

269 Kč

burger z 280g mletého hovězího masa v domácí cibulové housce, se sýrem
Cheddar, plátky grilované slaniny a čerstvého rajčete, lístkem ledového salátu,
červenou cibulí a hořčičnou majonézou s Worcester omáčkou, podávaný
s hranolky (A1,A3,A4,A7,A9,A10,A13)

1ks

Beef Burger

179 Kč

burger ze 140g mletého hovězího masa, středně propečeného, v domácí
cibulové housce, plněný karamelizovanou cibulkou, žampiony, sýrem čedar,
plátkem grilované slaniny, plátkem rajčete, lístkem ledového salátu
a hořčičnou majonézou, podávaný s hranolky (A1,A3,A7,A10)

NAŠE SPECIALITY A BURGERY:
1ks

Rump Steak Burger

229 Kč

novinka

130g filírovaný steak z vyzrálého vysokého roštěnce v domácí cibulové housce
s listem ledového salátu, grilovaným rajčetem, rukolou, pestem, česnekovo
bylinkovou majonézou, podávaný s hranolky (A1,A3,A7)

1ks

Texas Smokey BBQ Burger

179 Kč

Burger ze 140 g mletého hovězího masa v domácí cibulové housce, s lístky
ledového salátu, rajčaty, kyselou okurkou, plátky slaniny, sýrem Cheddar,
hořčičnou majonézou a Hickory smokey BBQ omáčkou, podávaný s hranolky
(A1,A3,A4,A7,A9,A10,A13)

1ks

Nachos & Jalapeňo Burger

179 Kč

burger ze 140g mletého hovězího masa podávaný v domácí cibulové housce,
plněný sýrem Cheddar, slaninou, nachos, feferonkami, ledovým salátem,
plátkem rajčete, mexickou salsou a zakysanou smetanou, podávaný s hranolky
(A1,A3,A7,A10)

1ks

C.B.O. Burger

179 Kč

burger ze 140g mletých kuřecích prsíček v domácí cibulové housce,
s cibulovými kroužky smaženými v pivním těstíčku, opečenou slaninou, sýrem
Cheddar, plátky rajčat, listem ledového salátu, hořčičnou majonézou a Hickory
smokey BBQ omáčkou, podávaný s hranolky (A1,A3,A4,A7,A9,A10,A13)

500g

Zauzená vepřová žebírka

179 Kč

pečená v pikantní BBQ marinádě, podávaná se salátem Coleslaw a rozpečenou
bagetou (A1,A3,A7,A9,A10,A11)

600g

Pikantní kuřecí křidélka

159 Kč

dozlatova upečená, podávaná se zeleninovými prsty, domácí Hickory BBQ
omáčkou a rozpečenou bagetou (A1,A3,A4,A7,A9,A11,A13)

STEAKY:
200g

Chimichurri RIB EYE Rump Steak

novinka

239 Kč

steak z vyzrálého vysokého roštěnce pečený dorůžova, podávaný s pečenými
brambory Grenaille s restovanou slaninou a salsou Chimichurri
(A1,A3,A6,A7,A9,A10,A11)

STEAKY:
200g

Grilovaná vepřová panenka ve slanině

novinka

189 Kč

podávaná na cibulovém lůžku se steakovými hranolkami a česnekovým dipem
(A7)

250g

Grilovaná krkovička na barevném pepři

novinka

179 Kč

podávaná se šťouchanými bramborami a vídeňskou cibulkou (A1,A3,A7)

200g

Grilované kuřecí prsíčko Supreme na tymiánu

179 Kč

podávané s grilovanou zeleninou a pečenými brambory Grenaille

ČESKÉ SPECIALITY:
1ks

Pečené plzeňské kolínko

229 Kč

pečené zadní vepřové kolínko v marinádě z Plzeňského Prazdroje, česneku,
dijonské hořčice a rozmarýnu, podávané se smetanovým křenem, zelným
salátem, hořčicí a čerstvým chlebem (A1,A7,A9,A10)

1/4

Pečená kachna po staročesku

189 Kč

podávaná s červeným a moravským zelím, houskovými a bramborovými
knedlíky (A1,A3,A7)

150g

Domácí svíčková na smetaně

149 Kč

podávaná s brusinkami, šlehačkou a domácím houskovým knedlíkem
(A1,A3,A7,A9,A10)

150g

Plzeňský pivní gulášek

149 Kč

podávaný s domácím houskovým knedlíkem (A1,A3,A7)

250g

Řízek XXL z vepřové krkovičky

179 Kč

podávaný se šťouchanými brambory a citronem (A1,A3,A4,A7,A9,A10,A13)

150g

Smažený Eidam

vegetariánské

podávaný s tatarskou omáčkou a hranolky (A1,A3,A4,A7,A9,A10,A13)

139 Kč

DEZERTY:
100g

Horké karamelizované maliny

novinka vegetariánské

79 Kč

podávané s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou (A7)

100g

Domácí jablečný závin

59 Kč

vegetariánské

podávaný se zmrzlinou (A1,A3,A7)

OMÁČKY:
80g

Domácí smokey BBQ omáčka (A3,A4,A7,A9,A13)

39 Kč

vegetariánské

80g
80g
80g

Domácí česnekový dip (A7) vegetariánské
Domácí mexická salsa vegetariánské
Domácí tatarská omáčka (A3,A4,A7,A9,A10,A13)

30 Kč
30 Kč
20 Kč

vegetariánské

80g

Kečup Heinz (A9)

20 Kč

vegetariánské

PŘÍLOHY:
(PODÁVÁME POUZE K HLAVNÍM JÍDLŮM)

200g
200g

Pečené brambory Grenaille novinka vegetariánské
Grilovaná zelenina novinka vegetariánské

39 Kč
59 Kč

paprika, cibule, cuketa

150g
1ks

Hranolky vegetariánské
Rozpečená bylinková bageta (A1,A7,A11)

39 Kč
39 Kč

vegetariánské

6ks
1ks

Topinky s česnekem k tataráku (A1)
Ošatka chleba vegetariánské
(A1, A3, A7, A11)

vegetariánské

30 Kč
25 Kč

SEZNAM ALERGENŮ
PODLE NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1169/2011, V PLATNOSTI OD 13. PROSINCE 2014

A1

Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy
a výrobky z nich

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Korýši a výrobky z
VEJCE a výrobky z nich
RYBY a výrobky z nich
JÁDRA PODZEMNICE OLEJNÉ (ARAŠÍDY) a výrobky
z nich
SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich
MLÉKO a výrobky z něj (včetně laktózy)
SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para
ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

A9
A10
A11
A12

CELER a výrobky z něj
HOŘČICE a výrobky z ní
SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
v koncentracích vyšších než 10mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový
SO2

A13
A14

VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
MĚKKÝŠI a výrobky z nich

