PŘEDKRMY
A CHUŤOVKY

S A L ÁT Y

NAŠE SPECIALITY A JÍDLA Z GRILU

Játrovka
kyselé okurky, jarní cibulka, chléb a naše
houska // 1, 10

75 Kč
100 g

Caesar salát
sýr Grana Padano, česnekové krutony

Pivní pomazánka
ze zrajícího sýru, chléb a naše houska

// 1, 7

70 Kč
100 g

Caesar salát s masem
sýr Grana Padano, česnekové krutony,
slaninové chipsy, kuřecí maso sous-vide // 1, 4, 7

// 1, 3, 7

70 Kč
150 g

Vajíčková pomazánka
kyselé okurky, chléb a naše houska

Škvarkovka
cibulka, kyselá okurka, chléb a naše houska // 1, 10

82 Kč
100 g

Tlačenka
cibule, octová zálivka, chléb

57 Kč
130 g

// 1

Degustační prkénko
játrovka, pivní pomazánka, vajíčková
pomazánka, škvarkovka // 1, 3, 7, 10

220 Kč
350 g

// 1, 4, 7

155 Kč
250 g

Tatarák
míchaný, okurky, cibule, česnek,
uzená majonéza, 3 krajíce topinek // 1, 3, 10

250 Kč
150 g

172 Kč

Trhák
trhané vepřové maso, salát coleslaw, chilli
dresink a smažená cibulka v naší bulce
- se smaženými bramborami a dipem dle
výběru // 1, 3, 7, 11

170 Kč

310 g

NAŠE LOKŠE
staročeské bramborové placky

- doporučujeme pro více osob

Variace našich párků
libový a pikantní, smetanový křen, medová
hořčice, pečivo // 1, 7, 10

105 Kč
160 g

Utopenec
cibule, kyselá okurka, chilli paprička, chléb

59 Kč
150 g

Smažené brambory pikantní
jalapeños, čedar, 2 dipy dle výběru

// 1

93 Kč
200 g

// 7

Smažené brambory
2 dipy dle výběru

70 Kč
200 g

Nakládaná zelenina
květák, cibule, cuketa, červená řepa

55 Kč
150 g

Lokše s brynzou
restovaná cibule, slanina, pažitka

195 Kč
200 g

BBQ burger
maso (hovězí chuck roll 80% a slanina 20%),
sýr čedar, slanina, kyselé okurky, rajče, vejce,
červená cibule a BBQ dip v naší bulce
- se smaženými bramborami a dipem dle
výběru // 1, 3, 7, 11

180 Kč
180 g

Lokše sýrová
čerstvý sýr, modrý sýr, čedar, bylinkové
pesto // 1, 7, 8

Pivovarský hovězí guláš
cibule, chléb // 1, 3, 7

127 Kč
1 ks

Dipy: chilli majonéza

Lokše s trhaným masem a zelím
trhané vepřové maso, červené zelí, uzená
majonéza, vídeňská cibule // 1, 3

135 Kč
1 ks

Lokše na sladko
švestková povidla, mák, zakysaná smetana,
cukr // 1, 7

220 Kč

Vegetariánský burger
z červené řepy a čerstvých bylinek, sýr čedar,
smažená cibulka a bylinkový dresink v naší
bulce, rukolový salát // 1, 3, 7, 11

115 Kč
1 ks

// 1, 7

150 g

230 Kč

165 Kč
150 g

Jalapeño burger
maso (hovězí chuck roll 80% a slanina 20%),
sýr čedar, jalapeños, cibule, salát, rajče
a chilli dresink v naší bulce
- se smaženými bramborami a dipem dle
výběru // 1, 3, 7, 11
Hot dog
okurkový relish, sýr čedar, smažená cibulka,
hořčice a kečup v naší briošce // 1, 3, 10
Grilovaná křídla
na výběr: bez omáčky
v BBQ omáčce
v pálivé omáčce

180 Kč
180 g

230 Kč

85 Kč
1 ks

185 Kč
6 ks / 350 g

salát coleslaw, chléb, 2 dipy dle výběru

// 1

Baby Back Ribs (grilovaná žebra)
nakládaná zelenina, kyselé okurky, chléb,
2 dipy dle výběru // 1

295 Kč
700 g

Mísa kuřecích řízečků
okurky, chléb, 2 dipy dle výběru

330 Kč
500 g

// 1, 3, 10

/BBQ /chimichurri /tatarka /medovo-hořčičný /bylinkový /uzená majonéza

25 Kč
30 g

95 Kč
1 ks

POLÉVKY
Vegetariánský pokrm
Pikantní pokrm, počet papriček značí pálivost /1 až 3/
Pečivo lze nahradit bezlepkovým za příplatek 35 Kč
Naše burgery jsou připravovány medium, pro
více či méně propečený požádejte obsluhu

DEZERTY
Kulajda
ztracené vejce

72 Kč
400 ml

// 1, 3, 7

Silný hovězí vývar
hovězí maso, zelenina, játrové knedlíčky

// 1, 3, 9

65 Kč
400 ml

Dukátové buchtičky
vanilkový krém // 1, 3, 7

105 Kč
5 ks

Detailní informace ohledně
alergenů a složení Vám
poskytne obsluha na požádání.
Gramáž masa je uváděna za syrova.

Naše zásady: čerstvé suroviny, žádné mražené polotovary, tradiční receptury, domácí kuchyně a poctivé porce

