
JÍDELNÍ
LÍSTEK  

Šestajovický pivovar
Husova 66

250 92 Šestajovice

Tel.: +420 724 191 249
E-mail: info@sestajovickypivovar.cz

Možnosti objednání:

Kontaktujte nás na telefonu: 724 191 249 
nebo objednávejte přímo na e-mailu:

info@sestajovickypivovar.cz
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Studené chuťovky k pivku
Tatarák z hovězího masa namíchán (3,10) + 4 ks topinek 100 g  .........  175,–

Nakládaný Hermelín s česnekem, feferonkou, chléb (3,7) 100 g  .........     99,–

Utopenec z buřtů, cibulka, chléb 120 g  .........    95,–

Pomazánka z vepřových výpečků, cibule a chléb 80 g  .........    95,–

Teplé chuťovky k pivku
Smažené cibulové kroužky s česnekovým dipem 10 ks   ........     99,–

Smažené Jalapenos papričky plněné čedarem  
+ česnekový dip 5 ks   ........  130,–

Grilovaná klobása, hořčice, čerstvý křen, chléb 150 g   ........     99,–

Topinka Flamendr 100 g   ........  120,–

Teplé bramborové lupínky s dipem  200 g   ........     89,–

Hlavní chody
Biftek z pravé svíčkové se sázeným vejcem a slaninou 200 g   .......   399,–

Pikantní nudličky ze svíčkové s cibulí, česnekem a fefer. 200 g   .......   385,–

Biftek z pravé svíčkové se slaninovými fazolkami 200 g   .......   425,–

Tatarák z hovězího masa namíchán (3,10) + 5 ks topinek 150 g   .......   245,–

Hamburger Šesťák, BBQ om., Gouda, zel. + 100 g hranolky 200 g   .......   265,–

Tortilla plněná kuřecím masem, zeleninou a dipem 150 g   .......   195,–

Směs kuřecího a vepřového masa se sladkokyselou omáčkou  200 g   .......   205,–

Restovaná kuřecí játra s cibulí a slaninou, chléb 200 g   .......   165,–

Kuřecí steak se slaninou a rozpečeným plísňovým sýrem 200 g   .......   185,–

Krkovice na smetanové pepřové omáčce 200 g   .......   195,–

Krkovice s vejcem a slaninou 200 g   .......   195,–

Medailonky z vepřové panenky na smetanových žampionech 200 g   .......   215,–

Klasika nade vše
Smažený řízek z vepřové panenky,  
okurka, citron 100 g / 150 g   ......   105,– / 155,–

Smažený kuřecí řízek s citronem 100 g / 150 g   ......   105,– / 155,–

Smažené řízečky mix z kuřecího  
a vepřového masa, chléb 300 g   .........  310,–              

Bezmasé pokrmy
Loštické tvarůžky v bramboráčcích, zelný salát 3 ks   .........  195,–

Smažený Hermelín s tatarskou omáčkou 100 g   .........  155,–

Smažený Eidam s Tatarskou omáčkou 150 g   .........  155,–

Zelný salát Coleslaw 150 g   .........     69,–

Sladké na závěr
Horké lesní ovoce s vanilkovou zmrzlinou, karamelem a šlehačkou     110,–

Medovník se šlehačkou      95,–

Přílohy
Hranolky 180 g   ..........   45,–

Šťouchané brambory  
s cibulkou a slaninou 200 g   ..........   55,–

Fazolky s cibulkou  
a anglickou slaninou 200 g   ..........   65,–

Opečené brambory  200 g   ..........   45,–

Bramboráčky 4 ks   ..........   55,–

Topinka  1 ks   ............    9,–

Chléb 1 ks   .............   7,–

Omáčky
Tatarská omáčka 35,–

Kečup 35,–

Chipotle omáčka 40,–

Česnekový dip 40,–

Brusinky 40,–

NABÍDKA JÍDLA

Pokrmy mohou obsahovat alergeny, seznam na požádání.
Váha masa je v syrovém stavu.
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