
Pivovar a restaurace Klokočka, Malá Bělá 16, Bakov nad Jizerou

www.restaurace-klokocka.cz www.facebook.com/pivovar.Klokocka

 jídelní lístek 

objednávky na telefonním čísle 326 781 111

Přílohy: hranolky, dušená rýže, americký brambor, krokety    30,-
Karamelový pohár (vanilková zmrzlina, karamel, šlehačka, vlašské ořechy ) 75,-

Čínská polévka s vepřovým masem, rýžovými nudlemi, houbami a vejcem 65,-

Frankfurtská polévka

Lečo s klobásou, brambor vařený ve slupce 89,-

29,-

(údaje o obsažených alergenech vám na požádání sdělí obsluha)

Játra na roštu, brambor ve slupce, domácí tatarka

Hovězí burger (salát, rajčata, kys.okurka, mladá cibulka, sýr, pikantní dip) 149,-

Pikantní masová směs s domácími bramboráčky 169,-

139,-

Čočková na kyselo s bramborem

Znojemská hovězí roštěná s rýží

Kuřecí směs s ananasem na kari, rýže

29,-

100,-

115,-

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky 145,-

Hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou

Pivovarský hovězí guláš, chléb

 Nakládaný hermelín (100g), chléb      

Těstoviny s kuřecím masem a smetanovou omáčkou

Steak z roštěné s míchaným zeleninovým salátem

Kuřecí steak na másle, míchaný zeleninový salát

Grilovaná klobása, hořčice, křen, feferonka, chléb

Kuře kung pao

Švej ču žou

45,-

129,-

219,-

155,-

65,-

149,-

149,-

75,-

139,-

Vepřová kotleta se sázeným vejcem, čerstvá zelenina 179,-

Zeleninové rizoto s žampiony, okurkový salát 120,-

Hovězí jazyk s černou omáčkou a čínským salátem 79,-

Telecí řízek smažený na pánvi (200g), bavorský bramborový salát 297,-

Šopský salát (okurka, kapie, cibule, rajčata, balkánský sýr) 95,-

Beefsteak z pravé svíčkové, grilovaná zelenina 295,-

Tatarák z hovězí svíčkové (150g), topinka (6ks) 250,-

Smažený vepřový řízek (200g), brambory pečené ve slupce, okurkový salát 145,-

Vepřová panenka na salátovém lůžku s jogurtovým dresingem, 
                                     pečený brambor ve slupce

219,-

Vepřová směs na zelenině, dušená rýže

Dršťková

Telecí na nudličky v hořčicovo-smetanové omáčce, brambor pečený ve slupce

40,-

92,-

120,-

Krkovice na grilu (200g),brambory s žampiony na rozmarýnu      175,-

Vepřo - knedlo - zelo :-) 139,-

Pečená vepřová žebra (400g) marinovaná v medové chilli omáčce, chléb 166,-


