Malá jídla nejen k pivu

100g Tataráček z Olomouckých tvarůžků, toast ALG:1,3,7….……..…………...……90,-Kč
100g Vařená hovězí květová špička se studenou křenovou omáčkou,
julienne zelenina

…………………………...…………………......95,-Kč

ALG:1,3,7

100g Kachní jatýrka na červeném víně, topinka ALG: 1,3,5,7………………...……….90,-Kč
100g Domácí huspenina podávaná s vinným octem a cibulkou,
čerstvý chléb ALG:1,3,5,7.. ………………………………………..………….45,-Kč
100g Topinka s masovou směsí, sypaná sýrem
100g Domácí nakládaný hermelín, pečivo
Pikantní utopenec, chléb

………………………………..59,-Kč

ALG:1,3,7

………………………………...……….55,-Kč

ALG:1,3,7,12

Klobáska na prkýnku, pečivo

Polévky

……………………………60,-Kč

ALG:1,3,7

ALG: 1,3,7,12

……………………………………45,-Kč

ALG: 1,3,9

Slepičí vývar s masem a nudlemi……………………………………………...…35,-Kč
Papriková zelná polévka s klobásou, podávaná se zakysanou smetanou……...…….35,-Kč

Steaky

ALG:5

200g Roštěnec z mladého býka………………………………….……………185,-Kč
200g Vepřová panenka…………………………………………..…………..145,-Kč
200g Vepřová krkovice……………………………………………..………..110,-Kč
200g Kuřecí prsní steak...………………………………………...…………..125,-Kč

Omáčky ke steakům

ALG: 7,10,12

100g Hříbková, nivová, s pepřem, pikantní feferonková…………...…………….40,-Kč

Dětská jídla

ALG: 1,3,5,7

100g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory s petrželkou……………..…………75,-Kč
100g Přírodní kuřecí prsíčka, rýže……………………..……………………….75,-Kč
100g Smažený květák, vařené brambory s petrželkou……………………………65,-Kč
100g Bramborové šišky s povidly, sypané cukrem a mákem…………….…………55,-Kč

Saláty

ALG: 1,3,4,5,7,8,10

300g Salát z polníčku a cherry rajčátek s kuřecími kousky, smaženými v těstíčku,
medovo-hořčičný dresing, toast……………………..……………………135,-Kč
300g Salát z čerstvé zeleniny, dochucený vinným octem a olivovým olejem,
s grilovanými kousky kotletky, toast…………………………………..…125,-Kč
300g Ledový salát s grilovanými kuřecími kousky, česnekový dresing, toast……....125,-Kč

Jídla na objednávku

100g Pečená vepřová žebra na černém pivu, chléb

……………………..…35,-Kč

ALG: 1,3,7

400g Konfitované kachní stehýnko, červené zelí, dušené na víně s jablky,
karlovarský knedlík

:

………………………..…………………..140,-Kč

ALG 1,3,7

150g Pivovarský guláš s bramborákovými střapci

……………....………130,-Kč

ALG: 1,3,5,7

200g Smažená drůbeží játra, bramborový salát s majonézou

ALG: 1,3,5,7,9

150g Kuřecí nudličky na cibulce s nivovou omáčkou, hranolky

…………...115,-Kč

……………155,-Kč

ALG: 5,7

150g Filované kuřecí prsíčko s grilovanou zeleninou, hranolky ALG: 5…...………...150,-Kč
150g Kuřecí prsa v bramboráku, podávaná na zeleninovém salátu,
česneková omáčkaALG: 1,3,5,7....................................................................................135,-Kč
150g Smažená kotletka, plněná klobásou a nivou,
vařené brambory s petrželkou ALG: 1,3,5,7…………………………….…..…..175,-Kč
150g Špíz z kuřecího a vepřového masa, hranolky

…………………..…..150,-Kč

ALG: 5,12

150g Bramborové půlky, plněné grilovanou zeleninou, zapečené sýrem
300g Těstoviny se smetanovým špenátem a kuřecím masem
300g Rizoto s omáčkou s pravých hřibů a bílým vínem

ALG:7……...….

70,-Kč

………....……135,-Kč

ALG: 1,3,7

ALG: 1,3,7

………...….……..145,-Kč

Dle Vašeho přání usmažíme kuřecí, vepřové maso a různé druhy sýrů.

Dezerty

ALG: 1,3,7

Zámecké palačinky, plněné pivní marmeládou, šlehačka…………….…………….40,-Kč
Palačinky se zakysanou smetanou a borůvkami………………………....................70,-Kč
Cheescake, přelitý horkou lesní směsí…………………….………………………55,-Kč
Smažené jablko ve skořicovém těstíčku, vanilková zmrzlina……..………………...45,-Kč
Domácí dezert dle denní nabídky

Poháry

ALG: 1,3,7

Horké borůvky s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou………………………………55,-Kč
Čokoládová zmrzlina s višněmi a višňovým likérem, šlehačka…...…………………55,-Kč
Jogurtová zmrzlina s lesním ovocem, šlehačka……………………...…………….55,-Kč
Kopeček zmrzliny………………………...……………………………………15,-Kč
Porce šlehačky……………….………………………………………………..15,-Kč

Přílohy

ALG: 1,3,7

Vařené brambory s máslem……………………...………………………………25,-Kč
Šťouchané brambory se slaninou a cibulkou…………………………...………….35,-Kč
Bramborový salát…………………………………...…………………………40,-Kč
Hranolky………………………………………………...……………………30,-Kč
Steakové hranolky…………………………...……….………………………...35,-Kč
Krokety………………………………………...……………………………..30,-Kč
Opékané brambory………………………………...…………….……………..30,-Kč
Americké brambory…………………………………..………………………...30,-Kč
Americké brambory s česnekem………………………………..………………...35,-Kč
Rýže……………………………………………………………………….....25,-Kč
Fazolové lusky se slaninou………………………...…………………….……...45,-Kč
Grilovaná zelenina……………………………………..……………….……...45,-Kč
Tatarská omáčka………………………………………...…………………….15,-Kč
Kečup.....................................................................................................................……15,-Kč

