1ks Poctivý Bramborák s domácím zelným
salátem /1,3,7,10					
145,-

PŘEDKRMY
A JÍDLA K PIVU
150g Libeňské grilované klobásy, čerstvý
chléb, vejmrda, hořčice /1,7,10 			
138,150g Do křupava smažená kuřecí jatýrka, chilli
majonéza /1,3,7					
119,100g Naše vepřové výpečky ( 75% libovosti )
na opečeném chlebu, jarní cibulka /1,7,12
126,3ks Domácí langoše se třemi druhy
pomazánek /1,3,7,12					
134,100g Pečené Blaťácké zlato s akátovým
medem, hrušková křížala, pečivo /1,7,12
131,100g Ve slanině pečený Romadur, cibulka,
pečivo /1,7,12					
135,150g / 300g Tatarák z hovězího pupku,
smažené topinky, česnek /1,3,10			
185,- / 315,-

POLÉVKY

Silný telecí vývar s játrovým knedlíčkem
plněným sýrem čedar, kořenová zelenina
/1,3,7,9			
Staročeská kulajda se zastřeným vejcem,
šumavskými hřiby a bramborem /1,3,7		
Polévka dle denní nabídky

59,61,-

HLAVNÍ
JÍDLA

1ks Do křupava pečené vepřové „ Karlínské
koleno“ křen, hořčice, vejmrda, zelný salát,
pečivo /1,3,7,9,12		
295,-

- plněný uzeným masem				
- plněný hermelínem				
- plněný škvarky 				
- plněný nivou				
- plněný uherákem				
- plněný kozím sýrem				
- plněný šunkou od kosti 			
- uzeným sýrem				

+ 25,+ 35,+ 25,+ 35,+ 45,+ 45,+ 35,+ 35,-

Okurkový salát						
							
65,Trhaný hlávkový salát v sladkokyselém
nálevu s opečenou slaninou			
65,Náš domácí zelný salát /12			
65,-

DEZERTY

200g Vídeňský telecí řízek /1,3,7				
							
215,- Grilovaná meruňka s pacholíkem
200g Řízek z vepřové panenky /1,3,7			 a máslovou drobenkou /1,7			
129,							
189,Svatební koláčky s rumovým tvarohem
200g Řízek z kuřecích prsou /1,3,7			
							
165,- a domácí šlehačkou /1,3,7,12				
119,200g Pečená hovězí svíčková na smetaně,
Krupicová kaše se strouhanou čokoládou,
houskový knedlík, brusinky /1,3,7,9,12		
199,- kakaem, cukrem a máslem /1,7			
125,200g Hovězí guláš „Bohumíra Zenkla“
Čokoládový cheesecake
s domácím chlebem /1					
189,- s malinovou omáčkou /1,3,7			
200g Burger s trhaným žebrem
135,(vítěz burger fest 2019) se steakovými
hranolky /1,3,7				
235,250g Grilovaná vepřová krkovice
„Cibulák“, brambory pečené v soli /1		
210,200g Kuřecí roláda plněná šunkou,
sýrem čedar a listovým špenátem,
bramborová kaše /1,7
Hranolky			
45,205,Bramborová kaše /7		
200g Smažený sýr Gouda, vařený brambor,
49,domácí tatarka /1,3,7,10					
195,- Bramborový salát /7,9		
65,½ Pečené kachny , bramborový knedlík,
Knedlík (bramborový , houskový) /1,3,7
Hrabětické zelí /1,3					
55,289,VEG Koprová omáčka, vařený brambor, vařené
Grilovaná zelenina
vejce /1,3,7					
79,165,Pečivo /1,3,7
VEG 3ks Špenátové knedlíky s přepuštěným
25,máslem a parmazánem /1,3,7			
165,-

PŘÍLOHY

SALÁTY
100g Caesar salát s grilovaným kuřecím
masem /1,3,4,7					
199,Listový trhaný salát s pečenou řepou,
vlašskými ořechy a pěnou z kozího sýra /7,8
							
180,Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.

