Predjedlá
80g

Domáca kačacia paštéta

Sezónna Ponuka
5,90€

Klasické šaláty trochu inak

šípkovo hruškové chutney s becherovkou, 4ks hrianky 1401

Caesar style

120g Nakladaný hermelín

Zmes mladých listových šalátov, kuracie kúsky na prírodno,
reďkovka, cherry paradajka, uhorka, parmezán, krutóny, dresing
z ančovičiek 1414

4,90€

S domácim chlebom, na požiadanie vám ho pripravíme ako trený
syr s hriankami 1402

100g Domáce zemiakové chips

3,50€

S údenou paprikou a cesnakom a praženou cibuľkou, na požiadanie
zapečené so syrom(+1€) 1403

300g Misa pivárskych hrianok

6,30€

Už tradičný tanier plný hrianok s bylinkovým maslom, zapečený so
syrom a chilli omáčkou 1404

200g Kolekcia syrov a údenín

7,90€

v prípade záujmu Vám pripravíme aj čisto syrovú alebo čisto
mäsovú variantu 1405

2,40€

s mäsom zeleninou a rezancami 1406

0,25l Cibuľačka / Cesnačka

2,40€

S enciánom a opečeným chlebom 1407

0,25l Boršč

2,60€

Kyslá smotana, 2 ks chlieb 1408

Biftek po tatársky

10,90€

Čerstvá hovädzia sviečkovica, na výber s mastnými alebo suchými
hriankami 1409

120g Pivársky guláš

7,50€

Pomaly dusené hovädzie na vlastnej šťave, cibuľka, feferón,
nakladaná uhorka, kysnuté, karlovarské alebo zemiakové knedle
1410

120g Sviečková na smotane

7,50€

Kysnuté, karlovarské alebo zemiakové knedle 1411

1kg

Tradičné pečené plzenské rebrá

17,90€

Pečené vysoké rebrá, horčica, cviklový a jablkový chren, nakladaná
uhorka, feferón, domáci chlieb(Váha mäsa je uvedená po tepelnej
úprave) 1412

1kg

Pečené kolienko s kosťou

17,90€

Bravčové kolienko, horčica, cviklový a jablkový chren,
nakladaná uhorka, feferón, domáci chlieb (Váha mäsa je uvedená po
tepelnej úprave) každých 100g navyše 1,79€ 1413
Alergény
1. Obilniny obsahujúce lepok, 2. Kôrovce a výrobky z nich, 3. Vajcia a výrobky z nich,
4. Ryby a výrobky z nich, 5. Arašidy a výrobky z nich, 6. Sójové zrná a výrobky z nich,
7. Mlieko a výrobky z neho, 8. Orechy, 9. Zeler a výrobky z neho, 10. Horčica a výrobky z nej,
11. Sezamové semená a výrobky z nich, 12. Oxid siričitý a siričitany, 13. Vlčí bôb a výrobky z neho,
14. Mäkkýše a výrobky z nich.
Zodpovedný vedúci: Ing. Martin Repaský
Menu zostavoval: Sylvia Hiadlovská, Ing. Martin Repaský, Ing. Tatiana Repaská, Bc. Martin
Marcinek a celý kolektív Pilsner restaurant U Kemov
Cenník platný od 1. 1. 2017. Ceny jedál sú uvedené s prílohou. Ceny sú uvedené s DPH.
Váha mäsa je uvedená v surovom stave.
Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali tehotné a dojčiace ženy
a osoby s oslabenou imunitou.“

1

7,90€

Mladý hrášok, cherry paradajky, olivy, varené zemiaky, vajíčko
natvrdo, tuniak vo vlastnej šťave, olivový olej, citrónová šťava 1415

Grilovaný encián, restovaná zelenina

7,90€

Grilovaný encián so zmesou restovanej zeleniny s bylinkami 1416

Zeleninový šalát s vyprážanou goudou

7,90€

Mix listových šalátov, cherry paradajky, reďkovka, uhorka,
vyprážaná gouda1417

Hlavné jedlá
17,90€

silný demi glace, cherry paradajky s fazuľkou, steakové hranolky
1418

200g Domáci hovädzí burger

9,50€

Čerstvá žemľa z pekárne od Mihálikov, kvalitné mleté mäso z ekofarmy
Túrová, opečená slanina, údený syr, nakladaná uhorka, pražená cibuľka,
volské oko, steakové hranolky 1419

400g Double burger

Špeciality našej kuchyne
110g

Nicoise style

200g Hovädzí steak zo sviečkovice

Polievky
0,25l Slepačí vývar

7,90€

16,90€

Extra porcia mäsa určená len pre tých, ktorí si trúfnu na náš challenge,
Ak sa vám podarí zjesť celý burger aj prílohou dostanete od nás Šnyt na
účet podniku 1420

150g Viedenský teľací rezeň

10,90€

Štuchané zemiaky s cibuľkou a petržlenom, uhorkový šalát s kyslou
smotanou 1421

150g Bravčová panenka 55°

9,90€

omáčka zo sušených hríbov, pečený zemiak v šupke, vlašské orechy
1422

200g Kačacie prsia 56°

9,90€

restované hrušky so slivkami, zemiakový knedlík so slaninkou 1423

200g Kuracie prsia 58°

9,90€

Zapečené s mozzarellou, paradajkami a bazalkou, čerstvé tagliatelle
s mascarpone 1424

500g Grilované kuracie krídelká

8,90€

Grilované kuracie krídelká, chilli – medová marináda, čerstvá zelenina,
cesnakový a pikantný dresing 1425

150g Vyprážané kuracie strips

8,90€

Kuracie kúsky vyprážané v cornflakes, steakové hranolky,
tatárska omáčka, bbq omáčka 1426

300g Bryndzové pirohy

7,50€

Kyslá smotana, slaninka, mladá cibuľka 1427

300g

Krémové rizoto s hráškom

8,90€

Parmezán, mascarpone, mladé hráškové lusky, citrónový olej 1428

200g Domáce Palacinky

5,90€

s orieškovým krémom a jahodovým džemom, vanilkový krem, ovocie
1429

