
PIVA NA ČEPU 
0,3 l  Gambrinus 10o /18,-
0,5 l  Gambrinus 10o „hladinka“ /29,- 
0,3 l  Tankový Pilsner Urquell /26,- 
0,5 l  Tankový Pilsner Urquell „hladinka“ /42,-
 „šnyt“ /26,-
 „mlíko“ /26,-
0,3 l  Birell  /21,-
0,5 l  Birell  /35,-
0,4 l Volba sládků /37,-

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) /45,-
0,2 l  Frankovka (červené víno, vin. Mutěnice) /45,-
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,- 
 

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,-
0,25 l  Cappy pomeranč /39,-
0,25 l  Cappy jablko /39,-
0,25 l  Cappy grapefruit /39,-
0,25 l  Cappy černý rybíz /39,-
0,25 l  Cappy jahoda /39,-
0,25 l Cappy hruška /39,-
0,25 l Nestea broskev /39,-
0,25 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 /55,-
1 l Láhev kohoutkové vody /20,-

DOMÁCÍ LIMONÁDY
0,5 l Dle sezonní nabídky /65,-

TEPLÉ NÁPOJE
Espresso „NABER KAFFEE“ /39,-
Cappuccino /45,-
Vídeňská káva /49,-
Alžírská káva /55,-
Čaj s medem (černý, ovocný, zelený) /39,-
Čaj z čerstvé máty a zázvoru /39,-
Turecká káva /25,-
Latte Macchiato /55,-
Ledová káva /65,-

LIKÉRY A DESTILÁTY
0,04 l  Fernet Stock /40,-
0,04 l  Berentzen jablko /40,-
0,04 l  Peprmint likér /30,-
0,04 l  Becherovka /40,-
0,04 l  Myslivec /30,-
0,04 l  Fernet Stock citrus /40,-
0,04 l  Slivovice /50,-
0,04 l  Griotte /35,-
0,04 l  Vaječný koňak /35,-
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 /60,-
0,04 l  Božkov /25,-
0,04 l  Russian standard /60,-

RUM
0,04 l  Božkov /25,-
0,04 l  Republica /50,-
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

Hovězí tatarák z pravé svíčkové namíchaný naším kuchařem, 
chlebové topinky /249,-

Roastbeef s kapary, rukolou, domácí hořčicovou majonézou a rozpe-
čenou česnekovou bagetou /149,-

TEPLÉ PŘEDKRMY

200g  Domácí opečená klobása od Matků, křen, hořčice /65,-

Restované tygří krevety s cibulkou, česnekem, chilli, 
omáčkou aioli a pita chlebem /149,-

Smažené jalapeňos papričky plněné čedarem, 
se zakysanou smetanou a česnekovou bagetou /129,-

 

CHUŤOVKY K PIVU

Domácí utopenec s cibulí /65,-

Domácí tlačenka s octem a cibulkou /65,-

Gothajský salám s octem a cibulkou /65,-

Nakládaný hermelín /85,-

Škvarková pomazánka s cibulkou a kyselou okurkou /75,-

Husí paštika s hruškovým chutney /95,-

Pikantní masová topinka zapečená sýrem /79,-

POLÉVKY

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi /45,-

Staročeská kulajda se zastřeným vejcem a čerstvým koprem /55,-

Česnečka se sýrem a smaženými chlebovými krutony /55,-

SALÁTY

Šopský salát /75,-

Variace listových salátů s roastbeefem, zastřeným vejcem a medovo 
hořčicovým dresinkem /189,-

Rukolový salát s grilovaným kozím sýrem, červenou řepou 
a višňovou polevou /169,-

Caesar salát s kuřecím prsem, ančovičkami, domácím dresinkem  
a opečeným toastem /169,-

TĚSTOVINY

Špagety se sušenými rajčaty, slaninou, feferonkou a smetanou /159,-

Špagety s vepřovou panenkou, cuketou, žampiony a tymiánem /189,-

ČESKÁ KUCHYNĚ

Ďábelský hovězí guláš s cibulkou, domácí houskové knedlíky /155,-

Poctivá svíčková na smetaně s brusinkovým terčem, 
domácí houskové knedlíky /179,-

HLAVNÍ JÍDLA

Vepřová žebra s domácí BBQ omáčkou, hořčicí a křenem /195,-

Ostré vepřové nudličky z panenské svíčkové se zeleninou /189,-

Vepřové medailonky zapečené mozzarellou, 
parmazánová omáčka /189,-

Kuřecí nudličky s cuketou, smetanou a parmazánem /179,-

Přírodní kuřecí prso s restovanou zeleninou /189,-

Vepřová panenka s houbovým ragú /189,-

Vepřová panenka ve slaninové krustě 
s karamelizovanou cibulkou /189,-

Filet z čerstvého lososa, restované brambory Grenaille 
s čerstvým špenátem a balkánským sýrem /245,-

Trhaná vepřová žebra, domácí hranolky, pita chléb 
a česneková majonéza /255,-
 

SMAŽENÁ JÍDLA

Smažený vepřový řízek z krkovičky, kyselá okurka, citrón /145,-

Smažený kuřecí prsní řízek, kyselá okurka, citrón /145,-

Smažené řízečky z vepřové panenky s pomazánkou z nivy, kyselá 
okurka, citrón /199,-

Smažený eidam, tatarská omáčka /118,-

Smažený hermelín, brusinky, tatarská omáčka /135,- 

STEAKY A BURGERY

300g Jihoamerický Rump steak s rukolovým salátem 
a pikantní salsou /259,-

300g Jihoamerický Rump steak s hořčicovou omáčkou, 
pita chléb /259,-

300g Jihoamerický Rib Eye steak s restovanými žampiony 
na česneku a cibulce /289,-

200g Hovězí steak ze svíčkové s tymiánovým demi-glace  /329,-

350g Vepřový steak Tomahawk sous-vide  
s domácí BBQ omáčkou /289,-

300g Vepřový steak z krkovice s hořčicí, křenem  
a omáčkou demi-glace /189,-
      
Burger BBQ – filírovaný jihoamerický steak s rukolou, slaninou, 
čedarem a BBQ omáčkou, domácí hranolky, tatarská omáčka  /245,-

Cheeseburger – se slaninou, karamelizovanou cibulkou, pikantní 
salsou, guacamole, rukolou a čedarem, domácí hranolky, tatarská 
omáčka /229,-

VEGETARIÁNSKÁ JÍDLA

Zapečené brambory se smetanou, cuketou a čedarem  /149,-

Restovaný thajský salát Pack Choi s cuketou, chilli,  
paprikou a česnekem /149,-

DEZERTY

Čokoládový dortík /85,-

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou /85,-

Teplý ovocný koláč s drobenkou /55,-

Vanilková zmrzlina se šlehačkou /45,-

PŘÍLOHY A OMÁČKY  

Hranolky /39,-

Krokety /39,-

Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou /45,-

Gratinované brambory se smetanou a sýrem /65,-

Rozmarýnové brambory (Grenaille) /45,-

Jasmínová rýže /39,-

Bramboráčky (4 ks) /45,-

Restovaná zelenina /59,-

Pikantní fazolové lusky /69,-

Rozpečená česneková bageta /45,-

Pečivo /10,-

Pita chleba /35,-

Tatarská omáčka/Kečup/Čertovská omáčka/Sweet chilli /20,-

OSTATNÍ 

Pražené mandle 80g /55,-

Preclíky /35,-

Chipsy /35,-

Arašídy /35,-

PRAVIDELNÉ AKCE 
KAŽDÝ DEN
za 5 piv sleva na opečenou klobásu od Matků,  pouze 35,-

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,-
 


