Předkrmy a pokrmy k pivu
Recommended with beer
100g Grilovaný kozí sýr, carpaccio z červené řepy
100 g Grilled goat cheese, beetroot carpaccio
140 Kč
150g Davelská tlačenka
s cibulí a octem
Pork aspic with onion and vinegar
95,100g Hovězí tatarský biftek,
4 ks topinek
100g Beef tartar
4 pcs of toasted bread
195,150g Smažené cibulové kroužky s
pikantním dipem
Fried onion rings, spicy dip
95,1Ks Rillettes z vepřové krkovičky
rozpečený chléb, cibulky, kyselá okurka
Pork Rillettes, bread, onion, cucumber
125,600g Pečená žebra v BBQ omáčce,
hořčice, křen, okurky, feferonky, rozpečený chléb
500g Baked pork ribs in BBQ souce with mustard,
horseradish, bread
260 Kč
500g Pečená kuřecí křídla
na medu a chilli, rozpečený chléb
Chicken wings on honey and chilli, bread
180 Kč

Polévky
Soups
Vývar z hovězího žebra
domácí nudle, zelenina,
55,Polévka dle d denní nabídky
Soup of the day
50,-

Velké saláty
Salads
Salát Caesar
s kuřecím masem a opečenou slaninou
Salad Caesar with grilled chicken breasts and roasted
bacon
160,Trhaný salát s kozím sýrem
grilovaný kozí sýr na salátu s jablky, vlašskými ořechy a
medovo- hořčičným dresinkem
Salad with griled goat cheese, nuts and honey-mustard
dresink
190,Trhaný salát s uzeným kuřecím prsíčkem
mix salátů s jablky, čedarem a uzeným kuřecím prsíčkem,
olivový olej, vinný ocet

Burger
Burgers
Hovězí BACON
burger s čedarem a smaženou cibulkou,
steakové hranolky, pikantní dip
Beef BACON burger with Cheddar cheese, fried onion,
french fries and piquant dip
230,CHIPOTLE burger
s pálivou uzenou paprikou, čedarem a karamelizovanou
cibulkou,
steakové hranolky limetkový dip
CHIPOTLE burger with hot smoked pepper, Cheddar cheese,
caramelized onions, french fries and lime dip
240,-

Masa z grilu
250g Kuřecí steak na tymiánu
195,250g Grilovaná panenka obalená v drceném pepři
250,250g Rump steak
330,300g Grilovaný vepřový tomahawk
250,-

Omáčky k masům
Omáčka se zeleným pepřem
45,Hříbková smetanová
45,Brusinková
45,-

Ryby
Fish
180g Grilovaný losos
se smetanovým listovým špenátem a pečenou bramborou
180g Grilled fillet of salmon
330,200g Grilovaný pstruh
s teplým salátem z čočky beluga
230,-

České speciality
Czech Specialties
500g Pečená krůtí palička
na pivě a kořenové zelenině, smetanové brambory
Roasted pork flank on honey and ginger, mashed potatoes
with cream
250 ,1ks Konfitované kachní stehno
červeným zelím, bramborové knedlíky
Confit of duck leg red, cabbage served
with potato dumplings
230,200g Smažený kuřecí řízek
šťouchané brambory
chicken schnitzel, mashed potatoes
210 ,200g Smažený řízek z vepřové panenky
opečené brambory grenaille
pork schnitzel, grenaille potatoes
250 ,150g Smažený sýr
hranolky, tatarská omáčka
195,150g Svíčková na smetaně
karlovarské knedlíky, brusinky
195,-

Vegetariánské pokrmy
Vegeterian dishes
Čerstvé těstoviny
s rajčaty, chilli, bazalkou a parmazánem
Fresh pasta with tomatoes, chilli, basil and parmasan
160 Kč
Italské rizoto
s červenou řepou a rukolou
risotto with fresh arugula and parmasan
170 Kč

Přílohy
Side dishes
150g Šťouchané brambory
150g Mashed potatoes
40 Kč
150 g Opečené brambůrky grenaille
150g Roasted potatoes Grenaille
55,150 g Grilovaná zelenina (lilek, cuketa, paprika, cibule,
mrkev)
150g Grilled vegetables (eggplant, zucchini, peppers,
mushrooms, onions, carrots)
80,- Kč
2 ks Pečená brambora se zakysanou smetanou
2 Pcs Baked potato with sour cream
55 Kč
150g Steakové hranolky
150g French fries
50 Kč
50g Fazolové lusky se slaninou
150g Green beans with bacon
60Kč
150g Šopský salát

Dezerty
Desserts
Domácí čokoládová pěna
s mraženými hrozny a mátou
95,Višňový sorbet
s physalis
Cherry sorbet
with physalis
80,Palačinka
plněná jablky dušenými na másle se skořicí, pomerančový
sirup, šlehačka
Pancake stuffed apples stewed with butter with cinnamon,
orange syrup,
whipped cream
85,Kopeček zmrzliny
Ice cream according to the daily offer
35,-

