JÍDELNÍ LIST
PŘEDKRMY A ZOBAČKY K PIVU:
160g Davelské buřtíky pečené na černém pivku (1a,7,9)

125,-

s paprikami, cibulí a protlakem s čerstvým chlebem a petrželkou

100g Pečená husí játra (1a,3,7,9,12)

165,-

podávána v husím sádle s tymiánem, cibulkou, česnekem , višněmi,
piniovými oříšky a vinnou redukcí

150g Davelská tláča s cibulí (1a,12)

125,-

s vinegretem a čerstvým hořovickým chlebem

90g Nakládaný hermelín (1a,7) Ⓥ

129,-

s česnekem, cibulí a paprikovým kořením

2ks Nakládané Matjesy á la losos (1a,3,4,12)

99,-

s cibulí, zelným salátem, citrónem a pečivem

1ks U nás naložený utopenec

kyselý a tradičně výborný s cibulí a feferonkou

100g Výpečková pomazánka s cibulkou a čerstvým chlebem
100g Předem míchaný hovězí tataráček dle naší receptury (1a,3,6,10,12)

62,125,155,-

s okurčičkami, česnekem, vajíčkem a chlebovými topinkami
připravených dle Vašeho přání (na oleji nebo na sucho)

10ks Pečená kuřecí křídla (7,9,12)

225,-

se sweet & chilli omáčkou, sýrovou omáčkou, pečivem a pečeným kukuřičným klasem

5ks Smažené jalapeňos plněné modrým sýrem (1a,7,9,12) Ⓥ

139,-

se zakysanou smetanou

3ks Tři druhy Davelských klobásek na grilu (1a,10)

99,-

dozlatova opečené klobásky s plnotučnou hořčicí a strouhaným čerstvým křenem

100g Pražené mandle (8a) Ⓥ

129,-

podávané se solí

60g Král sýrů zapečený v krkonošském bramboráku (1a,3,7) Ⓥ

149,-

podávaný se zelným salátem

5ks Smažené olomoucké tvarůžky (1a,3,7,10) Ⓥ

139,-

s plnotučnou hořčicí a čerstvou cibulkou

POLÉVKY:
Dle denní nabídky

55,-

SALÁTY:
250g César salát (7)

169,-

římský salát s ančovičkovým dresinkem, krutony, praženou slaninou,
a parmezánem

- přidej si 120g kuřecích prsou
300g Salát šéfkuchaře s grilovaným kozím sýrem (7,12) Ⓥ

59,185,-

s rukolou, olivami, parmazánem, dýňovými semínky, rajčaty, cizrnou,
šalotkovým dresinkem, kudrnkou a ředkvičkami

150g Šopský salát (7,12) Ⓥ

90,-

z paprik, rajčat, cibule, okurek a petrželky s balkánským sýrem

150g Zelný salát s mrkví a křenem (12) Ⓥ

59,-

PRO JEDLÍKY:
200g Smažený řízek z kuřecích stehen (1a,3,7,9,10,12)

180,-

servírovaný s nakládanou okurkou a citrónem

200g Smažený vepřový řízek (1a,3,7,9,10,12)

199,-

z vepřové krkovice servírovaný s nakládanou okurkou a citrónem

300g Hromada smažených řízků (1a,3,7,10,12)

249,-

s nakládanou okurkou, chilli majonézou, chlebem, citrónem a zelným salátem
- vyberte si variantu z kuřecích stehen či vepřové krkovice

600g Pečená BBQ vepřová žebírka (1a,6,7,9,12)

265,-

300g Grilovaný stařený vysoký hovězí roštěnec (7,10,12)

335,-

600g Pomalu pečené vepřové kolínko (1a,7,9,10,12)

255,-

ve sladko-kyselé marinádě s BBQ omáčkou a čerstvým chlebem
s bylinkovým máslem a smetanovým sýrem s křenem
s paprikovým kořením se smetanovým křenem, hořčicí, nakládanou zeleninou a chlebem

180g Kuřecí pánev ze stehen (1a,3,6,7,9,12)

199,-

s cibulí, paprikou, česnekem, pórkem, zázvorem a chilli podávaná v bramboráku

150g Krakonošův bramborák (1a,3,6,7,9,12)

249,-

vepřová pánev s cibulí, paprikou, česnekem, pórkem, zázvorem
a chilli podávaná v bramboráku

300g Flák z vepřové krkovice (1a,4,7,9,10,12)

250,-

s pikantním kořením a slaninovými fazolky

180g Tradiční „Fish and chips“ (1a,4,7,9,10,12)

220,-

s mačkaným hráškem, domácími hranolky, kaparovou majonézou
a opečeným citrónem
Druh ryby dle sezónní nabídky

ČESKÉ HOSPODSKÉ KLASIKY:
350g KSV – Knedlíky s vajíčkem (1a,3,10,12)

155,-

na sádle pražené knedlíky s uzeným vepřovým bokem, vejcem, cibulí a petrželkou
a nakládanou okurkou

150g Smažený gouda (1a,3,7,10,12) Ⓥ

179,-

s vařeným bramborem nebo s hranolky, zelným salátem a tatarskou omáčkou

600g Pečená kachna (1a,3,7,9,11,12)

229,-

s modrým zelím s jablky a karlovarským knedlíkem

180g Pivovarnický gulášek (1a,3,7,9,10,12)

185,-

s cibulí, beraním rohem a houskovým knedlíkem

180g Selská selečí pečíňka (1a,3,7,9,10,12)
servírovaná s bílým zelím a bramborovým kneldíkem

189,-

SLADKÁ TEČKA NA KONEC:
150g Horké jahody s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a mátou (3,7) Ⓥ

120,-

PŘÍLOHY K JÍDLU:
Vařené brambory (7) Ⓥ
Pečená brambora (7) Ⓥ
Bramborák (1a,3,7,9) Ⓥ
Vídeňský bramborový salát (7,9,12) Ⓥ
Domácí hranolky (7) Ⓥ
Houskový knedlík (1a,3,7) Ⓥ
Karlovarský knedlík (1a,3,7) Ⓥ
Bramborový knedlík (1a,3,7) Ⓥ
Pečivo (1a,3,7) Ⓥ
Topinka (1a) Ⓥ

45,45,45,45,45,45,45,45,30,8,-

OMÁČKY K JÍDLU:
BBQ omáčka (6,7,9,10,12) Ⓥ
Omáčka z modrého sýra (1a,7,9) Ⓥ
Ančovičková majonéza (3,4,10,12)
Tatarská omáčka (3,10,12) Ⓥ
Chipotle majonéza (3,10,12) Ⓥ
Sweet & chilli majonéza (3,10,12) Ⓥ
Křenová vejmrda (9,12) Ⓥ
Dijonská hořčice (10) Ⓥ
Kaparová majonéza (3.10.12) Ⓥ
Česneková majonéza (3,10,12) Ⓥ
Smetanový sýr s křenem (7,10,12) Ⓥ

35,35,35,35,35,35,35,20,35,35,35,-

