
PŘEDKRMY & JÍDLA K PIVU
100 g Tvarůžkový tatarák  139,-
 s opékanými topinkami na sucho nebo na oleji (1,7)   
  
100/200 g Tatarák z falešné hovězí svíčkové                                                                          129,-/249,- 
 opékané topinky na sucho nebo na oleji (1,3,10,12)   
 
100 g Rozpečený camembert 89,- 
 brusinkový přeliv, salátek, bagetka (1,3,7) 

30 g Mini plumlovák 79,-
 vepřová kotleta v těstíčku, sýr, kečup, vejce, klobáska, brambora (1,3,7,12)  

500 g Bůčkové škvarky 169,-
 kořeněný dozlatova vysmažený vepřový bůček, dip, chléb (1,3,7) 

1 ks  Topinka s pikantním pivním flamendrem a sýrem (1,7,12) 119,-

100 g Čerstvě usmažené bramborové chipsy  79,-
 s česnekovým dip, BBQ omáčka (7,9) 

100 g  Pražené mandle se solí (8) 79,-

POLÉVKY
0,33 l Česnečka 
 uzenina, sýr, chlebové krutony (1,3,9,12) 49,-

0,33 l  Kulajda (1,3,7,9,12) 59,-



HLAVNÍ JÍDLA
150 g Kachní prso připravované metodou sous-vide   239,-
 višňová redukce, domácí bramborové krokety (1,3,7)

150 g Falešná hovězí svíčková na smetaně  219,-
 náš houskový a karlovarský knedlík, brusinky, šlehačka
 (1,3,7,9,10,12)

150 g  Kančí kýta se šípkovou omáčkou                                                                                             229,- 
 náš houskový a karlovarský knedlík, šípkový džem, pomeranč (1,3,7,9,10)

150 g  Medailonky z kančího hřbetu s liškovou omáčkou                249,- 
 (1,7)     
    
150 g  Pivovarský hovězí guláš                                                                                                              189,- 
 bramboráčky, feferonka, cibule, křen (1,3,7,9,10,12) 

300 g Pomalu pečený vepřový bůček na našem pivu 189,-
 chléb, hořčice, křen, okurka, beraní rohy (1,10,12)  

200 g Trhaná karamelová krkovice (1,12)   159,-

200 g Kuřecí prsní steak plněný mozzarellou a sušenými rajčaty  159,-
 omáčka z bazalky a ze sušených rajčat (1,7,12) 
 
200 g Steak z vepřové panenky s houbovou omáčkou (1,7) 179,-

200 g Steak z vepřové panenky s pepřovou omáčkou (1,7) 179,-

200 g Steak z lososa s koprovým dipem (4,7) 229,-

300 g Marinovaná krkovice s restovanými zelenými fazolkami  199,-



BEZ TOHOHLE BY TO NEŠLO
800 g Kuřecí křídla pikantní, česneková nebo BBQ 149,-
6-8 ks  chléb, křen, beraní rohy, okurka, hořčice (1,9,10) 

4 ks Ječmínkovy tvarůžky v pivním těstíčku (1,3,7,12) 129,-

150 g Kuřecí medailonky v bramboráku se salátem coleslaw (1,3,7,9,10) 169,-

100 g  Camembert v bramboráku (1,3,7,9) 149,-

150 g  Kuřecí nebo vepřový řízek (1,3,7) 139,-

  Ječmínkův pekáč pro 4 osoby 550,-
 4 ks kuřecí stripsy, 8 ks křidýlka, 100 g bůčkové škvarky, 4 ks kotleta 
 v bramboráku, opékané brambory, hranolky, coleslaw, česnekový a bbq dip 
 (1,3,7,10,12) 

100 g  Smažený sýr / smažený camembert 119,-
 sýr typu Gouda z kostelecké sýrárny Rols (1,3,7)

150 g  Ducháčkova kuřecí kapsa  199,-  
 plněná camembertem, nivou, šunkou ve smetanovo-sýrové omáčce (1,3,7,12)  

150 g  Kuřecí Gordon bleu se šunkou a sýrem (1,3,7,12) 179,-
   
150 g  Plumlovský vepřový řízek (1,3,7,12) 189,-

150 g Drahanský ježek  179,-
 masová směs v bramboráku, sýr, kečup (1,3,7,9,12)  

SALÁTY
300 g  Medailonky z panenky na trhaném salátu 169,-
 bylinkový dresink, rozpečená bagetka (1,7) 

300 g  Listové saláty s grilovaným lososem a bylinkový dresink 179,-
 rozpečená bagetka (1,4)   

300 g  Caesar salát s kuřecím prsíčkem, slaninou a sýrem Gran Moravia 159,-
 rozpečená bagetka (1,3,7,10,12) 

300 g  Šopský salát s rozpečenou bagetkou (1,7) 129,- 



PŘÍLOHY
200 g  Hranolky 40,-
200 g  Batátové hranolky  55,-
200 g  Šťouchané brambory (7,12) 40,-
200 g  Vařené brambory s máslem 35,-
200 g  Krokety (1) 50,-
250 g  Domácí opékané brambory 40,-
250 g  Domácí americké brambory 40,-
250 g Restovaná zelenina 55,-
1 ks  Bagetka s bylinkovým máslem (1,7) 20,-
1 ks  Chléb (1) 10,-

PŘÍLOHOVÉ SALÁTKY
150 g Coleslaw z červeného zelí 45,-
150 g  Šopský salát 45,-
150 g  Rajčatový salát 40,-
150 g  Okurkový salát 40,-

OMÁČKY
50 g  Pepřová omáčka (1,7) 55,- 
50 g  Houbová omáčka (1,7) 55,-
50 g  Lišková omáčka (1,7) 65,-
50 g  Česnekový dip (7) 20,-
50 g Koprový dip (7) 20,-
50 g  Domácí bbq omáčka (6,9,10) 20,-
50 g  Tatarka/Kečup (3,7,8,10) 20,-
    

PRO NEJMENŠÍ
80 g  Kuřecí stripsy s hranolkami (1,3,7) 89,-
80 g  Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem (1,3,7,9,10,12)  99,-
50 g Smažený sýr s hranolkami (1,3,7) 89,-

DEZERTY
Dle denní nabídky ve vitríně

Váhy masa jsou uváděny v syrovém stavu.
Všechna jídla si můžete nechat zabalit s sebou, cena krabičky je 10,-. Pokrmy s sebou jsou určeny  
k okamžité spotřebě.
Při placení vždy požadujte platnou účtenku.


