
   Předkrmy / Starters
 
100 g Kapří hranolky s křenovým dipem, zelný salát A1,4,6,7,10      150 Kč
 Carp frites with horseradish dip, coleslaw salad 
  
100 g  Tatarský biftek, topinky A1,3,10                         290 Kč
 Steak Tartare, Bohemian toasted bread
  
200 g  Strahovský talíř: 4 druhy pomazánek - z uzených ryb, škvarková, pikantní kuřecí, sýrová, chléb  170 Kč
 A choice of spreads: smoked fish, greaves, piquant chicken, cheese, bread A4,7,10

  
1 ks    Domácí utopenec, pečivo A10                80 Kč
 Home-made pickled sausage, bread
 
100 g Nakládané sýry, pečivo A7                120 Kč     
 Assortment of pickled cheeses, bread
 

 Polévky / Soups 
 
 Pivní cibulačka se sýrovým toustem A1,7,9          90 Kč
 Fine beer-onion soup with cheese toast 

 Zelná plévka s uzeným masem A1,7,9             90 Kč
 Cabbage soup with smoked meat 
 

 Hlavní jídla / Main course 
200g  Svíčková na smetaně, karlovarské knedlíky, brusinky A 1,3,7,9,10           270 Kč  
  Sirloin of beef in cream sauce, dumplings, cranberries

200 g Pivovarský guláš s cibulí, knedlíky A1,3,7,9,10         220 Kč
 Brewery goulash with onion, dumplings
 
200 g Biftek v pepřové omáčce s koňakem, hranolky A 7,9,12       440 Kč    
  Beefsteak in pepper cream sauce with cognac, French fries
 
1 kg  Konfitované vepřové koleno, hořčice, jablečný křen,chléb A1,10                360 Kč 
 Pork hock confit, mustard, apple horseradish, bread

600 g  Vepřová žebra v pivní marinádě s chilli, švestkovou a česnekovou omáčkou, pečivo A1,7,12 360 Kč
 Pork ribs in beer marinade served with chilli, plum and garlic sauce, bread

200 g  Vepřová panenka se švestkou, omáčka z našeho piva se šalotkou, 
           zázvorem a rozmarýnem, šťouchaný brambor A1,9,12             250 Kč
          Pork tenderloin with plum, and shallot - ginger - beer sauce, mashed potatoes
 
200 g Smažené řízečky z vepřové panenky, bramborový salát A1,3,7,9,10      240 Kč
 Fried pork tenderloin schnitzels, potato salad
 



 Hlavní jídla / Main course 
 
150 g  Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát A 1,3,7      190 Kč     
              Chicken schnitzel, potato puree, cucumber salad

 Ryby / Fish 
 
200 g  Fish and Chips s hráškovým pyré A 1,3,4,7        250 Kč     
 Fish and Chips with pea pureé          

 

 Bezmasá jídla / Vegetarian food 
 
3 ks Špenátové knedlíky s houbovou omáčkou A 1,3,7       180 Kč
3 pcs Spinach dumplings with mushroom sauce

 Saláty / Salads 
 
200 g  Řecký salát - rajčata, okurky, papriky, olivy a feta s bylinkovou zálivkou A 7,10   160 Kč
 Greek - tomato, cucumber, pepper, olive and feta with herb dressing
 
150 g Salát Ceasar s kuřecím masem, krutonem, parmezánem a dresinkem A 1,3, 7, 10   210 Kč
 Salad Ceasar with chicken, crouton, parmesan and dressing 

 Dezerty / Desserts 
  
 Lívance s borůvkami a zakysanou smetanou A 1,3,7,12      130 Kč
 Crumpets with blueberries sauce and sour cream

 Pivní zmrzlina dle denní nabídky             65 Kč 

 Beer ice-cream sundae according to an offer

 Ořechový koláč A 1,3,7,8            90 Kč
 Pecan pie

 

 

 A Seznam potravinových alergenů:1) Obiloviny - obsahující lepek, 2) Korýši, 3) Vejce, 4) Ryby, 5) Arašídy, 6) Sója, 7) Mléko, 
 8) Skořápkové plody, 9) Celer, 10) Horčice, 11) Sezam, 12) Oxid siřičitý a siřičitany, 13) Vlčí bob, 14) Měkkýši
 A list of allergens in English is available on request. / Allergeneverzeichnis bei der Bedienung zu erhalten.

  


