
tschechisch

Drůbeží vývar terina 5,90

pestrá zelenina, nudle, svěží bylinky

Geflügelbrühe

Drážďanská bramboračka

 2,3

 terina 6,50

slanina, kousky salámu

Dresdner Kartoffelsuppe

Soljanka

 2,3

 terina 7,50

kysaná smetana, čerstvé bylinky

Soljanka

Polévky · Suppen

Čerstvě opečené brambory  

Ofenfrische Backkartoffel

bylinkový tvaroh, růžička salátu  8,90

Kräuterquark, Salatbukett

uzený losos, bylinkový tvaroh  9,90

Räucherlachs, Kräuterquark

Sýrové špecle dle receptury Brauhaus  11,50

horský sýr, smažená cibulka, čerstvé bylinky

Brauhaus Käsespätzle

Čerstvé široké nudle s  11,80 

pestem a ratatouille

a hoblinkami horského sýra

Frische Bandnudeln mit Pesto und Ratatouille

Pro vegetariány · vegetarisch

Kuřecí maso s kořením  8,50

kuřecí maso a žampióny,

zapečené sýrem, domácí chléb

Würzfleisch vom Hähnchen

Carpaccio vom Rind  9,90

marinovaná rukola, balsamico, hoblinky  

tvrdého sýra, bageta z kamenné pece

Carpaccio vom Rind 

Crostini s kuřecími játry  8,90

opražený mlátový chléb, pečená kuřecí játra,  

jablka, cibule, marinované mini lístky salátu

Hähnchenleber-Crostini

Předkrmy · Vorspeisen

Okurkový salát  6,20

s jogurtovo-koprovým dresinkem

Uschis Gurkensalat

Smažené nudličky z kuřecích prsíček  13,90

římský salát, dresink Caesar s olejem z hroznových jader,

krutony osmažené na másle, strouhaný tvrdý sýr

Gebratene Hähnchenbruststreifen

Opečený filet z lososa   14,50 

na pestrém letním salátu  směs 

listových salátů, rajčata, okurky, paprika a  

dresing z manga a hořčice

Gebratenes Lachsfilet auf buntem Sommersalat

Saláty · Salate



tschechisch

2 bílé klobásy  6,90 

sladká hořčice, preclík přímo z trouby

2 Weißwürst’l mit süßen Senf und Brezel

Originální duryňská klobása

 2,3,7

  9,80 

kyselé zelí a bramborová kaše

Original Thüringer Bratwurst mit Sauerkraut  

und Kartoffelpüree

Pečená kuřecí játra  12,50

dušená jablka a cibule, bramborové pyré

Gebratene Hähnchenleber

Játrový sýr pečený v   12,90 

troubě s volským okem

 2,3

pečené brambory a kytička salátu

Ofengebackener Leberkäse mit Spiegelei

Hovězí maso na černém pivu na saský způsob 16,50

s cibulí a houbami, houskové knedlíky

Sächsisches Schwarzbierfleisch vom Rind

Nakládané vepřové koleno pečené v troubě

2,3

 16,90 

šťáva z tmavého piva Waldschlösschen,  

kysané zelí se slaninou, bramborové knedlíky 

Gepökelte Schweinshaxe aus dem Rohr

Hovězí roláda „podle paní domácí“

2,3

  16,90 

s cibulí, slaninou a nakládanými okurkami, 

červené zelí, bramborové knedlíky

Rinderroulade „Hausfrauen Art“

Kachna pečená do křupava

2,3

      čtvrtka kachny 13,80 

  půlka kachny 17,90

červené zelí, bramborové knedlíky

Knusprige Bauernente (viertel & halbe Ente)

Speciality kuchyně Brauhaus · Wirtshausspezialitäten

„Steaky kuchyně Brauhaus“ · Brauhaus Steaks

Bylinkové matjesové filety  

„podle paní domácí” 

 2,3  

12,50 

jogurtová marináda s jablky, cibulkou a nakládanými  

okurkami, brambory s petrželkou, růžička salátu

Matjes-Kräuterfilets „Hausfrauen Art“

Opečený filet z lososa  16,50

čerstvé široké nudle, pesto, ratatouille a  

hoblinky horského sýra

Gebratenes Lachsfilet

Ryby · Fischgerichte

Durynská roštěná  15,90

steak z marinované vepřové krkovičky,  

smažená cibulka, pečené brambory, zeleninová obloha

Thüringer Rostbrätl

„Steak au four“  16,90

vepřový steak zapečený kořeněným masem

a sýrem, máslový hrášek, selské bramborové hranolky

„Steak au four“

„Steak pivovarského vozky“

180g steak z argentinské hovězí kýty  - medium - 

„Bierkutscher-Steak“

račte si vybrat dip …

Bylinkové máslo · Avokádový dip

Kräuterbutter · Avocado-Dip

 a k tomu podle vlastního výběru …

vejce ve skle, opečené brambory,  17,50 

salát ze syrové zeleniny

ein Spiegelei, Bratkartoffeln, Rohkostsalat

smažené žampióny, bylinková smetana,  17,50 

selské bramborové hranolky

gebratene Champignons, Kräuterrahm, rust. Pommes



tschechisch

Speciální burger „Brauhaus“  15,40

žemle ze špaldového a kváskového těsta, pikantní  

omáčka Chili sin carne, burger z grilovaného  

hovězího masa, rukola, čedar, volské oko,  

rustikální Country hranolky

Brauhaus Spezialburger

„Barbecue telecí burger”  15,90

špaldový kváskový chléb, trhané barbecue telecí maso, 

bylinková majonéza, ledový salát, zelný salát, rajčata, na-

kládané okurky, kolečka červené cibule, selské bramborové 

hranolky

Barbecue Kalbs-Burger

Burger · Burger

Slaný koláč „středomořský“  10,90

bylinkový crème fraîche, zimní cibulka, cherry rajčata, 

restovaná piniová jádra, horský sýr, malá růžička salátu

Flammkuchen „Mediterran“

„Klasický“ slaný koláč

 2,3

  10,90

bylinkové crème fraîche, šunka,

cibule, horský sýr, malá růžička salátu

Flammkuchen „Klassisch“ 

2,3

Slané koláče a chlebové placky · Flammkuchen & Fladenbrote

Kuřecí řízky „po vídeňsku“  14,90

žampióny v krémové bylinkové omáčce  

+ 1 příloha

Hähnchenschnitzel „Wiener Art“

Vepřový řízek „Cordon Bleu“  16,50

růžička salátu s bylinkovo-jogurtovým dresinkem 

+ 1 příloha

Überbackenes Schweineschnitzel

Sladovnický řízek  16,90

plněný hořčicí a cibulí, s krustou z pivovarského sladu, šťáva 

z pečeně, mrkev osmahnutá na másle 

+ 1 příloha

Brauerschnitzel

Klasické variace řízků · Schnitzel-Klassiker

Přílohy · Beilagen :

Selské bramborové hranolky · Těstoviny · Rýže · Opečené brambory · Bramborový salát s okurkou

Rustikale Country-Pommes · Pasta · Reis · Bratkartoffeln · Kartoffel-Gurkensalat



tschechisch

1 ks zákusku dle nabídky  2,80 

Kuchen nach Angebot

Domácí nepečený zákusek  5,50

marinované maliny a šlehačka

Hausgemachter Kalter Hund

Saské tvarohové kuličky

 5

  6,50

se skořicovým cukrem, jablečným kompotem a šlehačkou

Sächsische Quarkkeulchen 

5

Čerstvě pečený císařský trhanec  7,50

s třešňovým kompotem  

Brauhaus Kaiserschmarrn 

Teplý jablkový závin s ořechy  4,50

Ofenwarmer Apfel-Nuss-Strudel

s vanilkovým krémem

 1

 · mit Vanillesoße 1  4,90

s vanilkovým krémem a zmrzlinou

 1

  5,90

mit Vanillesoße und Eis 

1

s vanilkovým krémem, zmrzlinou a šlehačkou

1

  6,90

mit Vanillesoße, Eis und Schlagsahne 

1

Dezerty · Desserts

Ledová káva  3,90

káva s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

Eiskaffee

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou  5,50

a šlehačkou

Heiße Himbeeren mit Vanilleeis und Schlagsahne

Pohár s vaječným koňakem

 1

  5,90

čokoládová zmrzlina, vanilková zmrzlina,  

vaječný koňak, šlehačka

Eierlikörbecher 

1

Zmrzlinový pohár „Kalter Hund“  5,90

vanilková zmrzlina, čokoládová zmrzlina, tmavá  

čokoládová poleva, domácí oplatkový řez s čokoládou,  

šlehačka

Eisbecher „Kalter Hund“ 

Čokoládový shake s marshmallow  6,90

ledové čokoládové mléko, čokoládová zmrzlina,  

čokoládová omáčka, domácí čokoládová sušenka,  

bonbóny marshmallow

Marshmallow-Schoko-Shake

Čokoládový Crème Brûlée  6,90

vanilkový krém, čokoládová zmrzlina,  

karamelová zmrzlina, karamelová omáčka, 

 šlehačka, domácí čokoládová sušenka

Crème Brûlée Chocolate

Ledové pokušení · Eisvergnügen

Originální bavorský klobásový salát 

2,3,7

  8,90

řezenské klobásy na kolečka, kyselé okurky, červená  

cibule, sladká hořčice, bílý vinný ocet, čerstvá pažitka, 

domácí mlátový chléb

Original Bayrischer Wurstsalat

Pomazánka Obazda ze sýru Camembert 9,50 

nakládané okurky, čerstvé ředkvičky, cibule,domácí mlátový 

chléb

Obazda vom Camembert

Domácí tlačenka z vepřového kolena   12,90 

v sulcu z tmavého piva

2,3

tatarská omáčka, nakládaná zelenina na octu, opečené 

brambory

Hausgemachte Haxensülze 

2,3

Studená kuchyně · Aus der kalten Küche

Svačinová mísa z kuchyně Brauhaus

1,2,3,7

  13,20 

jemné uzené vepřové klobásky, huspenina z nožiček  

v aspiku z tmavého piva, duryňská klobása,  

bavorská sýrová pomazánka Obatzda, horský sýr, 

čerstvé ředkvičky, nakládané okurky, sladový chléb 

a sádlo se škvarky 

Brauhaus Brotzeitteller 

1,2,3,7

Teplá houska  2,50 

Ofenwarme Brezel 

3

Saská pivní tyčka  2,70 

Sächsische Bierstange

Košíček chleba a sádlo se škvarky  3,90 

Brotkorb mit Griebenschmalz

Sádlo se škvarky  0,80 

Griebenschmalz


