
    Předkrmy

Hovězí tatarák • topinky s česnekem 

Lososový tartar se sušenými rajčaty 
a bazalkovým pestem • rozpečené toasty  
 
   

    Polévky

Silný slepičí vývar se zeleninou a nudlemi

Dle denní nabídky
 

    Hlavní chody

Pivovarský hovězí guláš
• domácí houskové knedlíky 
 
Hovězí svíčková na smetaně
• karlovarské knedlíky 
 
Hovězí burger Jalapeňo • steakové hranolky
• domácí tatarská omáčka 
 
½ Kachničky na pekáčku • červené zelí
• bramborový knedlík 
 
Marinovaná pečená vepřová žebra 
• zelný salát s křenem
• rozpečený kamenický chléb 
 
Vepřová panenka s pošírovaným chřestem a 
slaninou • šťouchané brambory s jarní cibulkou
 
Smažené řízečky z vepřové panenky
• bramborová kaše
 
Chicken Tikka Masala • rýže basmati
(indické pikantní kuře)
 
Čerstvý pstruh z místních sadek • grilovaná
zelenina s jarní cibulkou a citronovým 
olivovým olejem 
 
Krémové smetanové risotto 
s grilovanými krevetami 
 
Chřestové risotto s cherry rajčaty 
a sýrem Gran Moravia 

199 Kč

219 Kč 

59 Kč

59 Kč

199 Kč

219 Kč

289 Kč

289 Kč

319 Kč

269 Kč

229 Kč

229 Kč

279 Kč

259 Kč

219 Kč

    Saláty

Caesar s kuřecím masem

Caesar Basic (bez masa)

Caesar s krevetami

Listový salát s olivami • bazalkovým pestem
• lískovými ořechy • cherry rajčaty 
• rozpečené toasty

    Dětská jídla

Hovězí svíčková na smetaně
• houskové knedlíky

Smažený kuřecí řízek • bramborová kaše

    Dezerty

Limetkový cheesecake 
 
Pivní placičky s lesním ovocem 
a skořicovým cukrem • šlehačka 
 
Jablečný závin z pivního těsta • šlehačka

    Něco k pivu

Nakládaný hermelín • chléb
 
Domácí utopenci • chléb 
 
Pivní buřty s cibulkou • chléb

    Naše specialita

Kamenická pivní placka KLASIK
    (slanina • cibule)
Kamenická pivní placka GURMÁN
    (slanina • cibule • hermelín • romadur)

199 Kč

149 Kč

199 Kč

169 Kč

139 Kč

134 Kč

129 Kč

109 Kč

89 Kč

79 Kč

69 Kč

99 Kč

119 Kč

149 Kč

Informace o obsažených alergenech
poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.


