
TANKOVÁ PIVA NA ČEPU 
0,3 l  Gambrinus 10o /18,-
0,5 l  Gambrinus 10o „hladinka“ /29,- 
0,3 l  Pilsner Urquell /24,- 
0,5 l  Pilsner Urquell „hladinka“ /39,-
 „šnyt“ /24,-
 „mlíko“ /24,-
0,3 l  Birell  /21,-
0,5 l  Birell  /35,-
0,4 l Každý měsíc nový pivní speciál /33,-

V LÁHVI A PLECHU
0,4 l  Cider /44,-
0,33 l Frisco /45,-
0,5 l  Ochucený Birell /35,-
0,5 l  Ochucený Gambrinus /35,-

APERITIVY 
0,1 l  Cinzano Bianco /50,-
0,1 l  Cinzano Rosso /50,-
0,1 l  Cinzano Dry /50,- 
0,05 l  Campari Bitter /50,-
 

VÍNA
0,2 l  Chardonnay (bílé víno, Chille) /39,-
0,2 l  Frankovka (červené víno, vin. Mutěnice) /39,-
0,7 l  Bohemia sekt (Demi sec) /270,-
0,7 l  Bohemia sekt (Brut) /270,-
0,7 l  Lambrusco / 250,-
0,7 l  Prosecco /250,- 
0,7 l Champagne Voirin-Jumel Tradition (brut) /790,-
 

NEALKO
0,3 l  Točená malinová limonáda /18,-
0,5 l  Točená malinová limonáda /30,-
0,5 l  Lahvová kofola /40,-
0,5 l  Almdudler /55,-

CHLAZENÉ NÁPOJE COCA COLA
0,33 l  Coca-Cola /39,-
0,33 l  Coca-Cola light /39,-
0,33 l  Fanta pomeranč /39,-
0,33 l  Sprite /39,-
0,25 l  Kinley Tonic Water /39,-
0,25 l Kinley Tonic Ginger /39,-
0,2 l  Cappy pomeranč /39,-
0,2 l  Cappy jablko /39,-
0,2 l  Cappy grapefruit /39,-
0,2 l  Cappy černý rybíz /39,-
0,2 l  Cappy jahoda /39,-
0,2 l Cappy hruška /39,-
0,2 l  Nestea broskev /39,-
0,2 l  Nestea citron /39,-
0,25 l  Bonaqua neperlivá /29,-
0,25 l  Bonaqua jemně perlivá /29,-
0,25 l  Bonaqua perlivá /29,-
0,7 l  Römerquelle minerální voda perlivá/neperlivá /49,-
1,5 l Džbán kohoutkové vody s citronem a mátou /35,-

DOMÁCÍ LIMONÁDY
0,5 l Bezinková /55,-
0,5 l Malinová /55,-
0,5 l Okurková /55,-

TEPLÉ NÁPOJE
Espresso „NABER KAFFEE“ /39,-
Cappuccino /45,-
Vídeňská káva /45,-
Alžírská káva /55,-
Čaj s medem (černý, ovocný, zelený) /35,-
Čaj z čerstvé máty a zázvoru /35,-
Turecká káva /20,-
Latte Macchiato /50,-
Ledová káva /55,-

LIKÉRY A DESTILÁTY
0,04 l  Fernet Stock /35,-
0,04 l  Berentzen jablko /35,-
0,04 l  Peprmint likér /25,-
0,04 l  Becherovka /40,-
0,04 l  Myslivec /30,-
0,04 l  Fernet Stock citrus /35,-
0,04 l  Slivovice Spiš /50,-
0,04 l  Griotte /30,-
0,04 l  Vaječný koňak /30,-
0,04 l  Baileys  /60,-
0,04 l  Malibu /60,-
0,04 l  Jägermeister /60,-
0,04 l  Hruškovice Williams /80,-
0,04 l  Hruškovice Baron Hildprandt /80,-
0,04 l  Metaxa 5* /60,-
0,04 l  Metaxa 7* /80,-
0,04 l  Metaxa 12* /100,-
0,04 l  Beefeater Gin /60,-

VODKA
0,04 l  Finlandia /50,-
0,04 l  Božkov /25,-
0,04 l  Russian standard /50,-

RUM
0,04 l  Božkov /25,-
0,04 l  Bacardi /60,-
0,04 l  Captain Morgan /60,-
0,04 l  Zacapa /100,-

TEQUILA
0,04 l  Olé Mexicana (stříbrná, zlatá) / 60,-

WHISKY
0,04 l  Ballantine´s /60,-
0,04 l  Johnnie Walker /60,- 
0,04 l  Tullamore Dew /70,-
0,04 l  Jameson /70,-

BOURBON
0,04 l  Jim Beam /60,-

MÍCHANÉ NÁPOJE
0,4 l  Aperol Spritz /109,-

Informace a seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.

Poslední objednávky do kuchyně přijímáme do 21:30.

Poloviční porce připravujeme u jídel, kde je to možné, 
účtují se 75 % z ceny jídel.

www.ubohuslavu.cz



  

STUDENÉ PŘEDKRMY
100g Utopenec z kvalitního špekáčku /55,-

100g Domácí tlačenka s jemně krájenou cibulkou 
 a octovým přelivem /55,-

100g  Gothajský salám s jemně krájenou cibulkou 
 a octovým přelivem /55,-

100g  Hermelín nakládaný po domácku /75,-

90g  Škvarková pomazánka s cibulovým chutney 
 a kyselou okurkou /65,-

90g  Zvěřinová paštika s hruškovým chutney /95,-

150g  Tatarský biftek z pravé svíčkové namíchaný naším kuchařem,   
 8 topinek /209,-

 Talíř s čerstvou zeleninou se sýrovým dipem 
 a řapíkatým celerem /89,-

TEPLÉ PŘEDKRMY
150g  Opečená papriková klobása, jablečný křen, hořčice /59,-

2ks  Bramborákové groše (uzené, bramborák, dušené zelí) /79,-

5ks  Pečené kuřecí paličky v BBQ marinádě, sweet chilli omáčka /99,-

1ks Pikantní masová topinka zapečená se sýrem /69,-

3ks  Smažené papričky Jalapeňo, plněné čedarem, podávané  
 s opečenou bagetkou /95,-

 

POLÉVKY
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky /35,-

Česnečka se sýrem a chlebovými krutony /45,-

Zelňačka s domácí klobáskou, zjemněná zakysanou smetanou /45,-

SALÁTY
Salát z červené řepy, míchaným salátem a grilovaným kozím 
sýrem s višňovou polevou /149,-

Caesar salát s kuřecím masem, slaninou a parmezánem /146,-

Šopský salát /55,-

Rukolový salát s cherry rajčátky a červenou cibulkou /75,-

DOPORUČENÍ ŠÉFA KUCHYNĚ
200g Mexické biftečky na jehle s opečenými brambory 
na rozmarýnu /195,-

500g Pečená masitá vepřová žebra marinovaná v medu a černém 
pivu, jablečný křen, hořčice /195,-

ČESKÁ KUCHYNĚ
Ďábelský gulášek z hovězí kližky, bramboráčky /145,-

Svíčková na smetaně s brusinkovým terčem,  
houskové knedlíky /169,-

Jelení ragú na rozmarýnu, bramboráčky /169,-

HLAVNÍ JÍDLA
200g Ostré vepřové nudličky z panenky s paprikou a cibulkou /169,-

200g Vepřové medailonky se sýrovou omáčkou /179,-

200g Vepřová panenka s omáčkou z koňaku a dijónské horčice /189,-

200g Filírovaná vepřová panenka s restovanou zeleninou a přelivem  
z černého piva a karamelu /199,-

200g Kuřecí prsíčka s višňovou omáčkou, sypaná mandlemi /169,-

200g Kuřecí prsíčka na kapary se šalotkou, 
bílým vínem a smetanou /159,-

300g Vepřová krkovička s BBQ omáčkou /179,-

300g Vepřová krkovička s cibulkou, hořčicí a křenem /169,-

200g Kuřecí soté s curry omáčkou, kokosovým mlékem, cibulkou, 
cuketou, zjemněné smetanou /169,-
 

STEAKY
standardně steaky připravujeme medium, ale stačí říct :)

300g Vyzrálý argentinský RIB-EYE steak s restovanými žampiony, 
cibulkou a česnekem /255,-

300g Uruguayský RUMP steak s hořčicovo-hříbkovou omáčkou 
a česnekovou bagetou /239,-

300g Uruguayský RUMP steak s rukolovým salátem 
a pikantní salsou /239,-

200g Steak z hovězí svíčkové na zeleném pepři /279,-

200g Steak z kuřecích prsou s restovanou zeleninou /189,-

DOMÁCÍ BURGERY
podáváme s hranolky a domácí tatarkou, 

používáme vyzrálé maso z australských býků

CHEESBURGER 
salát Lollo, tatarka, pikantní salsa, čedar, slanina, karamelizovaná 
cibulka, rajče /195,-

BURGER JALAPEŇO 
salát Lollo, pikantní salsa, quacamole, jalapeňo, čedar, slanina, 
karamelizovaná cibulka /195,-

BBQ BURGER 
rukola, filírovaný RIB-EYE steak v BBQ marinádě, pikantní salsa, 
tatarka, čedar, slanina, karamelizovaná cibulka, 
rajče /225,-

KAŽDOU STŘEDU VŠECHNY BURGERY A STEAKY LEVNĚJI O 20 %

 RYBA
200g Čerstvý filet z norského lososa grilovaný na citronovém 
tymiánu, podávaný s grilovanou zeleninou a koprovým dipem /245,-

SMAŽENÁ JÍDLA
200g Řízek z vepřové pečeně, citrón, kyselá okurka /125,-

200g Řízek z kuřecích prsou, citrón, kyselá okurka /125,-

200g Panenské vepřové řízečky s pomazánkou z nivy /185,-

120g Smažený Eidam, tatarská omáčka /98,-

120g Smažený Hermelín s brusinkami a tatarskou omáčkou /115,- 

ŠPAGETY
Špagety se slaninou, sušenými rajčaty, česnekem, feferonkou, 
cibulkou a bazalkou /139,-

Špagety s kuřecím masem a hříbkovou omáčkou /169,-

BEZMASÁ JÍDLA
Zapečené brambory s cuketou, smetanou a sýrem Čedar /129,-

Restovaná zelenina s bazalkou a parmezánovými hoblinami /129,-

PŘÍLOHY 
Hranolky /35,-

Krokety /39,-

Šťouchané brambory /39,-

Rozmarýnové brambory /45,-

4ks Bramboráčky /45,-

Jasmínová rýže /35,-

Pikantní fazolové lusky /65,-

Restovaná zelenina s karamelem -  

paprika, cibule, cuketa, žampiony /65,-

Česneková bageta /45,-

SLADKÉ
Čokoládový dortík /79,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou /79,-

Teplý ovocný koláč s drobenkou /35,-

2 kopečky vanilkové zmrzliny /35,-
 

OMÁČKY    OSTATNÍ 
Tatarská omáčka /20,-  Pražené mandle 80g /35,-

Kečup /15,- Preclíky /25,-

Čertovská /20,- Chipsy /35,-

Sweet chilli /20,- Arašídy /35,-

  Pečivo /5,-

PRAVIDELNÉ AKCE 
PONDĚLÍ
soutěž o sud Plzně a mnoho dalších cen, od 16:00 

ÚTERÝ
každé páté pivo na osobu zdarma, od 16:00

STŘEDA
20% sleva na všechny steaky a burgery, od 16:00

ČTVRTEK
řízky na všechny způsoby, třeba s bramborovým salátem, od 16:00

PÁTEK
rum Diplomatico 0,04 l po celý den jen za 50,-
 


