
MENU OD 14:30
PŘEDKRMY A JÍDLA K PIVU

Jemně krájený, pečený vepřový bůček se studenou křenovo-zeleninovou omáčkou, 
opečená skýva chleba 100g / 118,-Kč

150g / 158,-Kč

Grilované bavorské klobásky s lehce pikantním salátem z kysaného zelí, 
hořčice, rozpečený louhovaný preclík       6ks / 134,-Kč

   

Námi dochucený tatarák z hovězího ořechu, česnek     100g + 3 topinky / 158,-Kč
                                                                                        150g + 4 topinky / 215,-Kč
Topinky dle Vašeho přání připravíme smažené, nebo opečené na sucho

100g   Rozpečený hermelín s bylinkovým pestem, ořechy a brusinkami, preclík 129,-Kč

100g   Nakládaný hermelín plněný ořechovou pastou, chléb 119,-Kč

200g   Pivní prkénko s domácím uzeným, klobásou, pečeným bůčkem a sýrem Gouda,
           křenovo-zeleninová omáčka, kyselé pochutiny 195,-Kč

100g   Novákova libová tlačenka s octem a cibulí, chléb                       109,-Kč

POLÉVKY

Poctivá česnečka s olomouckým tvarůžkem, bramborami a opečeným chlebem    58,-Kč

Polévka dle denní nabídky (zeptejte se obsluhy)    58,-Kč

Soupis alergenů obsažených v pokrmech a nápojích na vyžádání u obsluhy
Poloviční porce 70% ceny

Objednávky jídel přijímáme do 21:30 hod.



ČESKÁ KLASIKA

   200g   Smažené řízečky z vepřové panenky a kuřecích prsou, bramborový salát 215,-Kč

1000g   Přední vepřové koleno pečené na černém pivě, hořčice, kyselé pochutiny 249,-Kč

  180g   Špikovaný hovězí váleček ve svíčkové omáčce, domácí karlovarský knedlík 245,-Kč

     1/4  Pečené kachny, červené zelí, bramborový a karlovarský knedlík 249,-Kč

  200g  Smažené sýrové trio (eidam, uzený sýr, hermelín), domácí tatarská omáčka 169,-Kč

  450g  Žižkovská fanka (kousky vepřové panenky a kuřecích prsou, fazolové lusky, 
            opečené brambory, cibule, česnek - vše zapečeno se sýrem) 208,-Kč

Z PÁNVE A GRILU

  200g   Pivovarský hovězí burger se sýrem, grilovanou slaninou, rajčetem 
             a pikantní omáčkou, dip z hrubozrnné hořčice 219,-Kč

Burger podáváme s domácími steakovými hranolkami, nebo malým zeleninovým salátem

  180g  Grilovaná, filírovaná vepřová panenka - se smetanovo - pepřovou omáčkou
- se smetanovo - houbovým ragů 188,-Kč

  200g  Telecí játra na roštu, domácí tatarská omáčka                                                              158,-Kč

             250g Marinovaná flákota vepřové krkovice v čerstvých bylinkách
                        s plátky pražené slaniny, sázeným vejcem a smaženou cibulkou,
                        studená česneková omáčka                                                                                                    195,-Kč

Soupis alergenů obsažených v pokrmech a nápojích na vyžádání u obsluhy
Poloviční porce 70% ceny

Objednávky jídel přijímáme do 21:30 hod.



ZELENINOVÉ SALÁTY

   250g  Salát Caesar s filírovaným kuřecím prsem, grilovanou slaninou, krutony 
               a hoblinky italského sýru 189,-Kč

PŘÍLOHY
          Chléb na 1 osobu 14,-Kč
          Pečené brambory v troubě s čerstvými bylinkami 49,-Kč
          Domácí steakové hranolky               49,-Kč
          Šťouchaný brambor s jarní cibulkou                            49,-Kč
          Fazolové lusky na slanině s cibulí a česnekem 49,-Kč
          Malý míchaný zeleninový salát s olivovým olejem 49,-Kč
          Grilovaná zelenina 75,-Kč
          Rozpečený louhovaný preclík / rozpečený chléb 29,-Kč

Soupis alergenů obsažených v pokrmech a nápojích na vyžádání u obsluhy
Poloviční porce 70% ceny

Objednávky jídel přijímáme do 21:30 hod.



Nápojový list - Hostinec „U Vodoucha“

Likéry a kořalky
Lžínská slivovice, hruškovice, jablkovice s karamelem
Kontušovka
Višňovka, Višňovka Chilli
Ořechovka
Hruškovka
Kmínka
Medovina
Becherovka
Rum Republica
Rum tuzemský
Fernet, Citrus
Zelená
Griotka
Vaječňák

Kořalky zahraniční
Tullamore Dew, Jameson
Vodka Absolut
Beefeater Gin
Jägermeister
Captain Morgan
Russian Standard
Legendario
Diplomatico Reserva

Vína a sekty
Bohemia Demi sec / Brut 0,75l
Ryzlink Vlašský – Mitoma – Vrbice 0,15l
Zweigeltrebe – Mitoma – Vrbice 0,15l 
Ostatní dle vinného lístku
Všechna vína mohou obsahovat alergen 12 ( CO2 )

Nealkoholické nápoje
Domácí limonáda 0,3l – angrešt, pomeranč, malina, kolaloka
Domácí limonáda 0,5l – angrešt, pomeranč, malina, kolaloka
Aquilla neperlivá, Mattoni perlivá 0,33l 
Juice Toma – jablko, pomeranč 0,1l
Točená soda 0,1l
Tonic Kinley – rozlévaný 0,2l
Pepsi Cola plech 0,33l

Teplé nápoje
Káva espresso, turecká
Vídeňská se šlehačkou ( 7 )
Čaj – dle aktuální nabídky
Med porce
Svařák 0,2l - alergen 12 ( CO2 )
Grog s citrónem (Rum tuzemský 0,04l )


