* pivovarská kuchyně *
Vám dnes nabízí:
farmářský ovčí / kozí sýr nakládaný v bylinkách, se mšenským chlebem, 110g

129,-Kč
selské vepřové maso ve vlastní šťávě, s cibulkou a mšenským chlebem, 180g

109,-Kč
tlačenka s octem, cibulí, feferonkou a mšenským chlebem, 150g

89,-Kč
******************************************

polévka gulášová, 0,33l

69,-Kč
******************************************

konfitované kachní stehýnko, s červeným zelím a variací knedlíků, 200g

185,-Kč
pečený vepřový bůček, s dušeným zelím a variací knedlíků, 200g

185,-Kč
pivovarský hovězí guláš s houskovým knedlíkem a cibulkou, 180g

185,-Kč
kuřecí prso se sušenými rajčaty a smetanovou omáčkou, vařené brambory, 160g

185,-Kč
plněný paprikový lusk s rajčatovou omáčkou a rýží, 180g

165,-Kč
bramborové knedlíky plněné uzeným masem, se zelím a cibulkou, 3ks

165,-Kč
zeleninový salát s grilovaným farmářským ovčím sýrem halloumi, 120g

165,-Kč
tortilla s trhaným vepřovým v bbq omáčce, rajčetem a salátkem, 1ks

145,-Kč
buřty pečené v černém lobečském pivě Stout, se mšenským chlebem, 200g

145,-Kč
borůvkové kynuté knedlíky s vanilkovým krémem a borůvkovým přelivem, 3ks

145,-Kč
******************************************

borůvkový kynutý knedlík s vanilkovým krémem a borůvkovým přelivem, 1ks

59,-Kč
******************************************

zahrádka bez obsluhy. objednávejte si prosím na výčepu. informace o alergenech získáte u obsluhy.

* pivovarský výčep *
Vám dnes nabízí:
Čepované lobečské pivo:
Lobeč Ležák, 11° spodně kvašené, tradiční světlý ležák, 0.3l / 0.5l

35,-Kč / 45,-Kč
Lobeč Stout, 12° svrchně kvašené, černé pivo typu Irish Dry Stout, 0.3l / 0.5l

45,-Kč / 55,-Kč
Lobeč Red, 12° svrchně kvašené, polotmavé pivo typu American Red Ale, 0.3l / 0.5l

45,-Kč / 55,-Kč
lobeč IPA, 14° svrchně kvašené, polotmavé pivo typu American India Pale Ale, 0.3l / 0.5l

50,-Kč / 60,-Kč
Lobeč Dubbel, 14° svrchně kvašené, polotmavé pivo typu Belgian Trappist Ale, 0.3l / 0.5l

55,-Kč / 65,-Kč
lobeč Weisse (kyseláč na trnkách), 9° svrchní, světlé pivo typu Berliner Weisse, 0.3l / 0.5l

55,-Kč / 65,-Kč
******************************************

náš domácí sirup (meduňka, máta / zázvor / tužebník / fenykl) 0.5l

49,-Kč

hroznový mošt na ledu z vinařství Kraus (z odrůdy Veltlínské zelené) 0.2l 49,-Kč
Maisel‘s Pale Ale - nealko pivo typu ale, lahev 0.33l

59,-Kč

Maisel‘s Weisse - bavorské pšeničné nealko pivo, lahev 0.33l

59,-Kč

Birell - nealko pivo, plech 0.5 l

39,-Kč

Coca-cola plech 0.33l

39,-Kč

relax nápoj z ovocné šťávy, krabička 0.2l

20,-Kč

džus jablečný / pomerančový 0.2l

25,-Kč

Sonnentor bio čaj (zelený / černý / ovocný / bylinný) 0.25l

35,-Kč

káva Montecelio samba espresso, lungo

45,-Kč

káva Montecelio samba latte, capuccino

60,-Kč

******************************************

pivovarská pálenka z lobečského piva IPA, 0.02l / 0.04l
likéry a destiláty Žufánek, 0.02l / 0.04l

35,-Kč / 65,-Kč

26-59,-Kč / 53-118,-Kč

mělnické víno Kraus, cuvée bílé / cuvée červené, 0.2l

79,-Kč

****************************************** p

zahrádka bez obsluhy. objednávejte si prosím na výčepu. informace o alergenech získáte u obsluhy.

