
Restaurace Sladovna
jídelní lístek



Jídelní lístek

 Předkrmy

 100 g Paštika našeho řezníka s cibulovou marmeládou, chléb  109 Kč  

 100 g Zauzená hovězí roštěná s kaparou a parmazánem, pečivo 199 Kč

 100 g Kachní maso ve vlastní šťávě, okurky, pečivo   89 Kč

 150 g Restovaná husí játra na šalotce a červeném víně,

 rozpečená bagetka   139 Kč

 150 g Šunková tlačenka po burgundsku, chléb  139 Kč 

 100 g Tatarský biftek, topinky, česnek 159 Kč

 100 g Hovězí jazyk s křenem, šalotkou a nakládanými cibulkami, pečivo 139 Kč

 100 g Smažené olomoucké tvarůžky, salát Coleslaw, chléb  129 Kč

80 g Škvarková pomazánka, chléb, kyselá okurka 79 Kč

 Polévky

 0,25 l dle denní nabídky

Hlavní jídla 

 200 g Filet ze pstruha, salát z kořenové zeleniny 259 Kč

 200 g Grilované kuřecí prso, růžičková kapusta se slaninou  189 Kč

 1 ks Kachní stehno, dušené červené zelí, bramborové noky  229 Kč  

 200 g Hovězí líčka na červeném víně, restovaná zelenina, 

 bramborová kaše  189 Kč

 200 g Steak z nízkého roštěnce, gratinovaný brambor 

 s cuketou (Demi glace)  299 Kč

 700 g Marinovaná vepřová žebírka, pečená brambora s tvarohem 

 a pažitkou, chléb, hořčice, jablečný křen  385 Kč

 200 g Vepřový řízek, vídeňský salát  169 Kč 

 200 g Marinované trhané vepřové maso, máslová brioška  189 Kč

 250 g Špecle se zelím a uzeným masem, smažená cibulka  159 Kč

 200 g Opečená jitrnice a jelítko, salát z kysaného zelí a kmínu, chléb  149 Kč

 200 g Bramborové placky s kozím sýrem a olejem z vlašských ořechů, 

lístky salátu 169 Kč

Dětská jídla

 100 g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše 109 Kč

 100 g Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše  109 Kč

80 g Malá hovězí líčka, bramborová kaše  109 Kč

2 ks Plněné ovocné knedlíky, máslo, cukr 99 Kč



 Saláty

 200 g Římský salát s kuřecím masem a slaninou, 

 máslové krutony, sýr Gran Moravia       189 Kč

 200 g Grilovaný lilek s ricottou, ragů z cukety   149 Kč 

 150 g Kuřecí prso na zeleninovém salátu, jogurtový dresink 189 Kč 

 Dezerty

 5 ks Tvarohové koblížky se skořicovým zákysem 129 Kč

 100 g Pivní tiramisu 75 Kč

 Pochutiny

 200 g Domácí bramborové chipsy, česnekový dip 55 Kč

 100 g Pražené mandle  75 Kč  

Degustační prkénko aneb vyzkoušejte všechna naše piva

Jste u nás v pivovaru poprvé a nevíte, které z našich piv si dát?

Nevadí! Ochutnejte je všechny!

Objednejte si naše pivní degustační prkénko. 85 Kč

 Na prkénku vám doneseme:

 0,15 l Sklář 8°

 0,15 l Luž 10°

 0,15 l Hvozd 11°

 0,15 l Klíč 12°

 0,15 l Sváteční 13°

To vše společně s krátkým popisem složení a vlastností piv. 

Podáváme s ošatkou pečiva a sýrem.

 Uvedené váhy masa jsou v syrovém stavu.

    Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 8. 8. 2018.

 Seznam alergenů obsažených v pokrmech a nápojích je k dispozici
 na vyžádání u obsluhy.

 Přílohy samostatně neprodáváme.
 Za poloviční porce účtujeme 75 % ceny jídla.
 U předkrmů a steaků, žebírek a některých jiných pokrmů 
 nejsou poloviční porce možné.
 Nabízíme zakoupení menu boxu za 10 Kč/Ks.

 Restaurace Sladovna, Pivovarská 405, 471 54 Cvikov


