
                            RETRO  JÍDELNÍ  LÍSTEK
                               Jídelní lístek platný pro pivnici a zahrádku

Pondělí – pátek od 15.00 do 21.00 hod.  Sobota a neděle od 11.00 do 21.00 hod.

Rádi Vám připravíme poloviční porce za 75% ceny

Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou do krabičky 10,- Kč

Na stravenky vracíme v plné výši

Platba kartou je možná nad 300,-Kč

Studené a teplé předkrmy

Tresčí játra s cibulí, chléb, máslo 1, 3, 4, 7                                                                 79,-Kč 
Šunková rolka s křenem 7                                                                                                 39,-Kč 

Polévky

Česneková polévka „Speciál“ 1, 3, 7                                                                               49,-Kč   
Dršťková polévka, pečivo 1, 3, 7                                                                                     59,-Kč   
a dle denní aktuální nabídky (info u obsluhy)

Hotovky

Dle aktuální denní nabídky (info u obsluhy)

Minutky

Pstruh na másle, zeleninová obloha  4                                                                     179,-Kč 
Kuřecí nebo vepřový steak S (200 g, zelenina, omáčky, pečivo) 1, 3, 7      149,-Kč 
Kuřecí nebo vepřový steak XL (400 g, zelenina, omáčky, pečivo) 1,3, 7    199,-Kč  
Kuřecí prsa se šunkou, sýrem a broskví , hranolky 7                                        129,-Kč 
Katův šleh, bramboráčky 1, 3, 7                                                                                  129,-Kč    
Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka 3, 7, 10                              99,-Kč     
Vepřový řízek, bramborová kaše s máslem, okurka 1, 3, 7                               99,-Kč 
Kuřecí řízek, bramborová kaše s máslem, okurka 1, 3, 7                                   99,-Kč 
Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka 1, 3, 7, 10                                              99,-Kč  
Smažený hermelín, hranolky, tatarská omáčka 1, 3, 7, 10                                 99,-Kč 
Smažený uzený sýr, hranolky, tatarská omáčka 1, 3, 7, 10                                 99,-Kč 
Smažená niva, hranolky, tatarská omáčka 1, 3, 7, 10                                           99,-Kč     
„Tatarák“, topinky 8 ks 1, 3, 10                                                                                    299,-Kč

Přílohy 

Hranolky                                                                                                                                 29,-Kč      
Bramborová kaše s máslem                                                                                           29,-Kč   
Košík pečiva                                                                                                                           29,-Kč

Dezerty

Pohár s mandarinkami, zmrzlinou a šlehačkou  1, 3, 7                                     69,-Kč 
Nanukáč se šlehačkou 3, 7                                                                                              39,-Kč 
Rakvičky se šlehačkou a čokoládou1,3, 7                                                                39,-Kč



                       JÍDELNÍ LÍSTEK
           Jídelní lístek platný pro nekuřácký salonek, pivnici a zahrádku

Pondělí – pátek    od 15.00 do 21.00 hod.

Sobota, neděle      od 11.00 do 21.00 hod.
Rádi Vám připravíme poloviční porce za 75% ceny                                                                                              
Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou do krabičky                                                                                               
Vybrané pokrmy Vám rádi připravíme v bezlepkové i bezlaktózové  úpravě (příplatek 30,-Kč)      
Platba kartou je možná nad 300,-Kč                                                                                                                        
Na stravenky vracíme v plné výši

 Předkrmy                                                                              
Bagetka s mozzarellou a pestem                                                               69,-Kč 
(bagetka, mozzarella, plátky rajčat, bazalkové pesto, česnek, olivový olej)  1, 3, 7                                        

Směs nakládaných sýrů                                                                                 69,-Kč       
(směs sýrů, koření, olivový olej) 5,7

Polévky                                                                                     
Slepičí vývar se zeleninou a celestýnskými  nudlemi                     45,-Kč             
(vývar, baby karotka, hrášek, celestýnské nudle) 1, 3, 7                                                                                

Lososový krém                                                                                                 49,-Kč              
(losos, smetana, kopr) 1, 4, 7                                                                                                                                                          

Krémová polévka z lišek                                                                              49,-Kč              
(lišky, smetana) 1, 3, 7

 

Hlavní chody                                                                            
Steak z lososa s restovanými zelenými fazolkami,                         249,-Kč 
česneková bagetka                                                                                                                  
(losos 200 g, zelené fazolky, česneková bagetka)  1, 3, 4, 7                                                                                      

Kuřecí prsa se sušenými rajčaty, smetanové brambory               189,-Kč         
(kuřecí prsa 200 g, sušená rajčata, smetana, brambory, smetana, parmezán) 1, 3, 7                                               

Pfeffer steak s pepřovou omáčkou, steakové hranolky                349,-Kč        
(hovězí svíčková 200 g, smetana, barevný pepř, hranolky)  1, 7                                                                                    

Vepřová panenka se švestkovou omáčkou a                                     229,-Kč              
podzimním ovocem, bramborové trojhránky                                                                          
(vepřová panenka 200 g, podzimní ovoce, švestková povidla, smetana, bramborové trojhránky) 1, 3, 7 

Gril mix  350 g                                                                                                239,-Kč         
(kuřecí a vepřové maso, restovaná zelenina, česneková omáčka, bagetka)   1, 3, 7                                                    

Grilovaná zelenina s tofu                                                                           149,-Kč    
(cuketa, lilek, paprika, cibule, rajčata, žampiony, tofu, olivový olej)  6                                                                             

Špagety Carbonara                                                                                       129,-Kč             
(špagety, anglická slanina, česnek, žloutek, olivový olej, parmezán)  1, 3, 7                                                               

Gnocchi s kuřecím masem, špenátem a smetanou                         139,-Kč             
(gnocchi, kuřecí maso 150 g,  smetana, česnek, listový špenát, olivový olej, parmezán)  1, 3, 7



Salát Salmon                                                                                                   199,-Kč            
(směs čerstvé zeleniny, grilovaný losos 200 g, olivový olej, citrón)  4                                                                               

Salát Ceasar s kuřecím masem                                                               169,-Kč              
(římský salát, slanina, krutony, kapary, ančovičky, kuřecí maso 200 g, majonéza, parmezán)  1, 3, 4, 7

 

Dětská jídla (podáváme pouze dětem)                                          
Kuřecí steak na másle, bramborová kaše                                            79,-Kč               
(kuřecí prso 70 g, bramborová kaše, máslo)  7                                                                                                                            

Kuřecí řízek, bramborová kaše                                                                79,-Kč               
(kuřecí prso 70 g,  trojobal, bramborová kaše, máslo)   1, 3, 7                                                                                            

Těstoviny se sýrem a tomatovou omáčkou                                         79,-Kč       
(těstoviny,  strouhaný sýr eidam, tomatová omáčka) 1, 7

 

Přílohy                                                                                              
Steakové hranolky                                                                                         29,-Kč               
Košík pečiva                                                                                                     29,-Kč               
Přílohový zeleninový salát                                                                         69,-Kč

Studené omáčky a dresingy                                                    
Domácí omáčky                                                                                               15,-Kč              
(tatarská, barbecue, sýrová, česneková, ďábelská, tomatová)  3, 7                                                                         

Domácí dresingy                                                                                             15,-Kč             
(hořčicovo – medový, ďábelský)   9

Dezerty                                                                                             
Horké maliny                                                                                                    69,-Kč              
(maliny, vanilková zmrzlina, domácí šlehačka)  7                                                                                                                      

Lívance s javorovým sirupem, šlehačkou a malinami                     79,-Kč               
(palačinky, ovoce, vanilková zmrzlina, domácí šlehačka)  1, 3, 7                                                                                        

Domácí štrúdl s malinovým přelivem, zmrzlinou a šlehačkou   69,-Kč            
(štrúdl, maliny, vanilková zmrzlina, domácí šlehačka)                                                                                                          

…… něco k pivu nebo vínu                                                        
Pražené mandle                                                                                               59,-Kč              
Domácí bramborové lupínky  s česnekovou omáčkou                    89,-Kč  
 

 



                 JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VAŠE 

               SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

                      PIVOVARSKÝ HOTEL ***
                                   (svatba, narozeniny, křtiny, promoce, atd.)

Aperitiv (přípitek)
Cinzano  Bianco s citronem                                                        

Martini Dry s olivou                                                                      

Bohemia Sekt demi sec                                                             

Dětské šampaňské                                                                      

Předkrm
Šunková rolka s křenovou šlehačkou a banketkou                

Caprese špíz s olivami a bazalkovým pestem                          

Domácí husí paštika s brusinkami a mandličkami, bagetka  

Parmská šunka se žlutým melounem a hoblinkami parmezánu (světlé a tmavé pečivo)

Prosciutto Crudo se sušenými rajčaty, olivami a hoblinkami parmezánu (světlé a tmavé 
pečivo)

Polévka
Hovězí polévka s játrovými knedlíčky, babiččinými nudlemi, baby karotkou a hráškem

Slepičí vývar s masem, babiččinými nudlemi, baby karotkou a hráškem 

Hlavní jídlo
Svíčková na smetaně s brusinkovým terčem a domácí  šlehačkou (houskový a 
karlovarský knedlík)

Vepřová panenka s pepřovou omáčkou, zeleninový salátek 

Gril mix (kuřecí a vepřový steak), zeleninový salátek         

Kuřecí steak s mozzarallou a bazalkovým pestem                                                                   

Grilovaný losos (na špenátovém hnízdě nebo s restovanými zelenými fazolkami)

Kachní prso na pomerančích                                                  

Vepřový kotlet na sherry a medu s hruškou                          

Přílohy
Pečené brambůrky ve slupce s olivovým olejem (s rozmarýnem nebo hrubou solí)

Šťouchané brambory s vídeňskou cibulkou                           

Petrželkové brambory s máslem                                              

Smetanové brambory s parmezánem                                      
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