restaurace Harenda
a
pivnice Kozlovna

provozní doba
provozní doba restaurace
pá – so 10:00 – 24:00
ne – út 10:00 – 20:00
st – čt 10:00 – 21:00

provozní doba kuchyně
pá – so 10:00 – 21:00
ne – út 10:00 – 19:00
st – čt 10:00 – 20:00

Náš cíl je nabízet pivo Velkopopovický Kozel i ostatní čepované produkty v prvotřídní kvalitě, vycházející
z dokonalého ošetření piva při skladování a čepování, samozřejmostí je pro nás perfektně připravené pivní
sklo.

V gastronomické oblasti se zaměřujeme na tradiční gastronomii a moderní trendy tohoto oboru.
Své hosty chceme překvapovat vysokou kvalitou servisu tak, aby čas strávený u nás, byl příjemným
zážitkem a důvodem, proč se vracet právě k nám.

Objednávky posledních pokrmů půl hodiny před koncem provozní doby kuchyně. U polovičních
pokrmů účtujeme 70% z ceny pokrmu. 1/2porce lze připravit pouze u některých pokrmů, informace
u obsluhy. Váha masa, ryb atd jsou uvedeny v syrovém stavu. Alergeny obsaženy v pokrmech
k nahlédnutí u obsluhy.

Děkujeme moc za Vaši návštěvu a budeme se na Vás opět těšit
Tým restaurace Harenda a pivnice Kozlovna
tel.č. 733 539 664 / 603 102 063

Jídelní a nápojový lístek
restaurace Harenda
a
pivnice Kozlovna

polévky

Silný hovězí vývar, trhané maso, restovaná zelenina na másle, nudle (A1a,3,7,9)

64,-

Strong beef broth, shreddede meat, vegetables, noodles

Kulajda s lesními houbami (A3,7)

64,-

Creamy soup with dill and mushroom

něco k pivku

Ošatka pivní slámy, česneková majonéza (A1a,3,7)

69,-

Beer staw, garlic mayonnaise

Bramborové chipsy, česneková majonéza (A3,7,10)
Potato chips, garlic mayonnaise

88,-

speciality

Filírovaný hovězí flank steak (200g) na topince, omáčka ze zeleného pepře,
pečené brambory grenaille (A1a,3,7)

309,-

Filleted beef flank steak on toast with green pepper sauce, baked grenaille potatoes

Grilovaná vepřová panenka (180g) na bramborové kaši se smetanou, gratinovaná
sýrem chedar, silná masová šťáva (A7)

239,-

Grilled pork tenderloin with mashed potatoes with cream, gratinated with chedar cheese,
strong meat juice

Steak z vepřové krkovice (300g) na houbovém ragú, pečené brambory grenaille s
česnekem a tymiánem (A7)

229,-

Pork neck steak on mushroom ragout, baked grenaille potatoes with garlic and thyme

Grilované kuřecí prsíčko(200g), omáčka z hrubozrnné hořčice a medu,
gratinované brambory (A3,7,10)

229,-

Grilled chicken breast, coarse-grained mustard and honey sauce, gratin potatoes

Bramborové noky s nudličkami vepřové panenky (120g) restované houby s kapkou
smetany, parmazán (A1a,3,7)

194,-

Potato laying hen with pork tenderloin noodles, sautéed mushrooms with a drop of cream,
parmesan cheese

Burger s trhaným vepřovým masem (150g), salát coleslaw, červená cibule, chedar,
bbq majonéza, hranolky (A1a,3,7)
Burger with shredded pork, coleslaw salad, red onion, chedar, bbq mayonnaise, fries

209,-

hlavní chod

Tradiční svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky (A1a,3,7,9,10)

199,-

Traditional sirloin in cream, dumplings, cranberries

Pečené vepřové kolínko s kostí (700-900g) na tmavém pivu Velkopopovický Kozel,
hořčice, okurky, stříbrné cibulky, chléb (A1a,3,7)

299,-

Roast pork knuckle on black beer, sour cabbage, bacon potato dumplings

Smažený vepřový řízek (200g), šťouchané brambory, okurka (A1a,3,7)

189,-

Fried pork schnitzel, mashed potatoes, pickle

Smažený kuřecí řízek (200g), hranolky, tatarská omáčka (A1a,3,7,10)

189,-

Fried chicken schnitzel, fries, tartar sauce

Smažený sýr gouda (120g), hranolky, tatarská omáčka (A1a,3,7,10)

189,-

Fried gouda cheese, fries, tartar sauce

Hovězí tatarský biftek (150g), 8ks topinek (A1a,3,7)

209,-

Beef tartare steak, 8pcs toast

Trhané listy římského salátu s filety kuřecího masa (100g), originál caesar dresink,
parmazán, krutony (A1a,3,4,7,10)

189,-

Shredded leaves of Roman salad with fillets of chicken, original caesar dressing. parmesan, croutons

Malý přílohový salát (A10)
Small side salad

84,-

Dezerty

Lívance s jahodovým rozvarem, zakysaná smetana (A1a,3,7)

129,-

Pancakes with apple chutney, sour cream, nuts

Čokoládový fondán se zmrzlinou (A1a,3,7)

94,-

Chocolate fondan with ice cream

Zmrzlina se šlehačkou (A3,7)

69,-

Ice cream with whipped cream

další dezerty dle denní nabídky

69,-

other desserts according to the daily offer

dětská jídla – určená pouze pro děti
children's meals - intended for children only

Svíčková na smetaně (100g), houskový knedlík (A1a,3,7)

135,-

Traditional sirloin in cream, dumplings, cranberries

Dětský kuřecí řízek (100g), hranolky, tatarská omáčka (A1a,3,7,10)

135,-

Children's chicken schnitzel, fries, tartar sauce

Přírodní kuřecí plátek(100g), vařené brambory (A7)
Natural chicken slice, boiled potatoes

135,-

