
studené předkrmy

100 g marinovaná směs sýrů s barevným pepřem a červenou cibulkou 135

1 ks utopenec 95

100 g marinovaný hermelín 125

teplé předkrmy

150 g grilovaná papriková klobása s vejmrdou*) 135

150 g špekáčky na černém pivu 135

120 g grilovaná pražská šunka vejmrda, okurka 165

150 g smažené olomoucké tvarůžky s brusinkami 135

polévky

0.25 l zelná polévka s uzeným masem, bramborem a smetanou 75

0.25 l česnečka se sýrem, vejcem a kousky opečeného chleba 75

kk  ppřřeeddkkrrmmůůmm  aa  ppoolléévvkkáámm  ppooddáávváámmee  ooššaattkkuu  ss  cchhlleebbeemm

česká klasika

150 g hovězí guláš s křenem, cibulkou, bramboráčky

a houskovým knedlíkem 245

150 g svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a brusinkami 265

150 g vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a červeným zelím 225

1/4 kachny s červeným zelím, houskovým 

a bramborovým knedlíkem 295

1 200 g vepřové zadní koleno pečené na černém pivu

 s tradiční oblohou, zelným salátem a vejmrdou *) a chlebem 395

200 g smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem se slaninou 235

200 g smažené kuřecí řízečky s vařeným bramborem 225

grilovaná masa

300 g hovězí RIB-EYE  z mladých jihoamerických býků

s pepřovo-smetanovou omáčkou

a šťouchaným bramborem se slaninou 475

200 g vepřová panenka (sous-vide) na zeleném pepři

se zelenými fazolovými lusky a slaninou 325

200 g kuřecí prsa (sous-vide)

s hořčičnou omáčkou a hranolky 265

200 g filet z candáta s vařeným bramborem 325

pro milovníky masa

850 g mix grill pro 2 osoby 995

300g hovězí RIB EYE z mladých jihoamerických býků

150 g papriková klobása,

200 g kuřecí prsa (sous-vide)

200 g vepřová panenka (sous-vide)

s hranolky, pepřovou a přírodní omáčkou s hořčicí

omáčky

česneková 55

tatarská 55

pepřovo - smetanová 55

majonéza 55

pokrmy bez masa

150 g smažený sýr eidam s vařeným bramborem

a domácí tatarskou omáčkou 215

100 g smažený hermelín s vařeným bramborem

a domácí tatarskou omáčkou 215

100 g grilovaný hermelín s brusinkami a hranolky 195

150 g kynuté borůvkové knedlíky přelité zakysanou smetanou 185

saláty

400 g míchaný zeleninový salát s kousky grilovaných 

kuřecích prsou a domácím medovo-hořčičným dresinkem 235

400 g míchaný zeleninový salát s grilovaným hermelínem

a brusinkami 225

400 g míchaný zeleninový salát s pražskou šunkou a zastřeným vejcem 245

moučníky

medovník 115

zmrzlinový pohár s horkým ovocem 115

domácí babiččiny olády z palačinkového těsta

s kouskem jablka a skořicí 95

přílohy
přílohy podáváme pouze k hlavním jídlům

200 g hranolky 65

200 g zelené fazolové lusky se slaninou 75

200 g vařený brambor 65

200 g šťouchané brambory s cibulkou a slaninou 65

4 ks bramboráčky 65

4 ks knedlíky houskové 55

5 ks knedlíky bramborové 65

150 g malý zeleninový salát 75

75 g vejmrda *) 65

*) vejmrda staročeská příloha - strouhaný křen s jablky



pivo

0,3 l 0,5 l 1 l
plzeňský Prazdroj 49 59 109
tmavý Kozel 49 59 109
řezané 49 59 109

0,5 l nealkoholické Birell láhev 49
63 cl radler 89
0.4 l cider 59

nealkoholické nápoje

33 cl coca-cola 49
33 cl coca-cola light 49
33 cl coca-cola zero 49
33 cl fanta 49
33 cl sprite 49

kkiinnlleeyy
25 cl tonic water 49
25 cl ginger ale 49
25 cl bitter rose 49

25 cl cappy dle nabídky 49

nnaattuurraa
33 cl neperlivá 42
33 cl perlivá 42
33 cl jemně perlivá 42

25 cl Red Bull 72

75 cl Römerquelle láhev
perlivám i neperlivá 99

1 l džbán s vodou a citrónem 65

50 cl domácí ledový čaj 75
25 cl domácí ledová káva 85

destiláty
4 cl

becherovka 70

bboožžkkoovv
tuzemák 60
zelená 60
griotka 60
vodka 60
jablíčko 60
fernet 60
fernet citrus 60

jjeellíínneekk
slivovice 70
hruškovice 70
malinovice 70

vodka absolut 85
jägermaister 85
gin 85
havana 85
havana 7 y.o. 120
captain morgan 90
zacapa 23 165

absinth 110
baileys 90
grant’s 105
ballantine‘s 105
jim beam 105
jim beam Black 115
jameson 100
tullamore dew 100
johny walker red 90
johny walker black 160
jack daniels 115
jack daniels single barrel 235
tequila silver 105
tequila gold 105
martel v.s.o.p. 200
Chivas regal 135

teplé nápoje

horká čokoláda se šlehačkou 75
turecká káva 49
espresso 49
espresso se šlehačkou 65
espresso, machiato 65
latté 65
cappuccino 65

kávy lze připravit i bez kofeinu - porce kávy 7g

čaj dle nabídky, med 55
4 cl grog po tuzemsku 75
4 cl grog z griotky 75

25 cl svařák bílý či červený 75
10 cl teplá medovina (i studená) 65

vína po sklence

ddoommááccíí  mmoorraavvsskkáá  zzeemmsskkáá  vvíínnaa  
zz  vviinnaařřssttvvíí  KKuubbííkk  ddllee  nnaabbííddkkyy

15 cl bílé sklenka 75
15 cl červené sklenka 75

25 cl karafa bílé 115
25 cl karafa červené 115

další nabídku lahvových vín
naleznete v naší vinné kartě

šumivá vína
0.75 l bohemia sekt dle nabídky 395
0.75 l frizzante 395

aperitivy

mmaarrttiinnii
10 cl bianco 75
10 cl dry 75
10 cl rosso 75

4 cl aperol 75
4 cl campari 75
0,2 l aperol spritz 125

všechny naše pokrmy mohou obsahovat stopové množství alergenů,
v připadě potřeby se prosím informujte u obsluhy

mladistvým do 18 let alkohol nepodáváme

jídelní a nápojový list

Krčma


