Chuťovky k pivu
Smažené bramborové lupínky 79,Kachní paštika, pečivo 109,Tvarůžkový tatarák, opečený domácí chléb 119,Nakládaný hermelín s feferonkou a červenou cibulí, domácí chléb 129,Pečený bůček v pivní marinádě, kozí rohy, kyselá okurka, hořčice, domácí chléb 129,Smažené kuřecí stripsy v jemně pálivé nachos strouhance se zeleninou a tzatziki dipem 199,Omáčky dle nabídky 19,Košík domácího pečiva 29,Polévky
Vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi 54,Krém z mladé karotky s kuřecími nočky, koriandrem a červeným kari 79,Hlavní jídla
Vegetarian double sandwich se sázenými vejci, cheddar, polníčkem, bazalkovým pestem, a rajčatovým
relishem, majonézou s hranolky a tatarskou omáčkou 169,Double sandwich Nová sladovna s kuřecím prsem, sázeným vejcem, cheddar, polníčkem, bazalkovým
pestem, rajčatovým relishem, majonézou s hranolky a tatarskou omáčkou 189,Smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou 179,Kuřecí křídla marinované v omáčce sweet chilli, pečivo 199,Kuřecí prso připravené metodou sous-vide s parmskou šunkou, grilovaná zelenina, pečivo 269,Kuřecí prso připravené metodou sous-vide s parmskou šunkou, gratinované brambory 249,Smažený řízek z vepřové krkovice s vařenými bramborami s máslem a petrželkou 189,Vepřová panenka s křehkou kapustou, pepřovou omáčkou a gratinovanými bramborami 239,Pečená vepřová žebra na pepři a medu, čerstvý křen, hořčice, kyselá okurka, domácí chléb 500g/299,Hovězí pikantní guláš na pivu se špekovými knedlíky a vídeňskou cibulkou 199,Pomalu tažená hovězí líčka na červeném víně a restované kořenové zelenině s bramborovou kaší 229,Delicate beef burger s anglickou slaninou, cheddarem, rajčetem, kyselou okurkou, polníčkem, rukolou,
domácí majonézou s hranolky a tatarskou omáčkou 150g/229,Tradiční hovězí svíčková na smetaně s karlovarskými knedlíky, šlehačkou a brusinkami 269,Jemně sekaný hovězí tatarák s topinkami a česnekem 269,Pečený candát na másle, salát z černé čočky 319,-

Steaky
Hovězí Diamond steak

200g/259,-

Hovězí steak z pravé svíčkové

200g/369,-

K steakům si můžete objednat:
Demi glace

65,-

Pepřová omáčka

65,-

Hřibová omáčka

65,-

Steakové domácí hranolky

49,-

Gratinované brambory

59,-

Restované fazolky s anglickou slaninou

59,-

Zeleninový salátek

59,-

Domácí těstoviny/rizota
Tagliatelle s kuřecím masem, bazalkovým pestem, kapkou smetany a sýrem Grana 199,Krémové rizoto se špenátem a uzeným lososem, hoblinky sýru Grana 199,Saláty
Caesar salát
159,římské listy, caesar dressing, parmazán, krutony
Marinované kuřecí kousky – příplatek 44,Listový salát s uzeným lososem a ředkvičkou, rukola, parmezán 229,Deserty
Čokoládový fondán s coulis z lesního ovoce 79,Kokosovo-smetanový krém s karamelovou omáčkou a domácí šlehačkou 99,Zmrzliny a poháry
Ořechový pohár (čokoládová a vanilková zmrzlina, ořechy, šlehačka, karamelová poleva) 109,Čokoládový pohár (čokoládová zmrzlina, šlehačka, čokoládová poleva) 109,Ovocný pohár (jahodová a vanilková zmrzlina, ovoce, šlehačka) 109,Zmrzlina (dle nabídky) 29,Něco na zub
Sýrové tyčinky 39,Arašídy solené 39,-

