
Předkrmy a jídla k pivu
PAŠTIKA z husích jater s mandlemi, hrušková marmeláda 
se zázvorem, rozpečená bageta, 1a,3,7,8a,12

UTOPENEC nakládaný v černém pivu Kozel s cibulí 
a feferonkami, čerstvý chléb, 1a,1c,12

VEPŘOVÉ MASO ve skle doplněné o naši hořčici, 
pikantní salát z kysaného zelí a čerstvý chléb, 1a,10,12

TLAČENKA s cibulí a octem, čerstvý chléb, 1a

TATARÁK z vyzrálého hovězího masa, míchaný podle 
klasické receptury s topinkami  (6ks), 1a,3,10,12
Syrová vejce přidáváme do pokrmu na přání hosta 
 
KUŘECÍ KŘÍDLA pečená v chilli marinádě, omáčka 
z modrého sýra, čerstvá zelenina, 1a,7,9,12

KUŘECÍ MINI ŘÍZEČKY s naší tatarskou omáčkou, 
sterilovaná zelenina, 1a,3,7,10,12

SILNÝ DRŮBEŽÍ vývar se zeleninou, domácími nudlemi 
a masem, 1a,3,9,12

ZELNÁ POLÉVKA s uzeným masem, klobásou, houbami 
a brambory, servírovaná se zakysanou smetanou,
1a,3,7,9,12  

89 Kč
90 g

49 Kč
1 ks

85 Kč
120 g

57 Kč
150 g

220 Kč
150 g

145 Kč
400 g

185 Kč
300 g

55 Kč
0,33 l

59 Kč
0,33 l

KACHNÍ STEHNO konfitované v tymiánovém sádle, červené zelí 
s brusinkami, bramborové knedlíky, 1,3,7,9,12

195 Kč
350 g

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ z kýty mladého býka, špikovaná mrkví 
a voňavou slaninou, houskové knedlíky, brusinky, zakysaná smetana,
1a,3,7,9,12      

DANČÍ GULÁŠ na Kozlově ležáku, podávaný s bramboráčky 
a cibulí, 1a,1c,3,7,9,12

ŘÍZEK z vepřové krkovice nebo kuřecích prsou, smažený v trojobalu, 
mačkané brambory s máslem a jarní cibulkou, 1a,3,7

CMUNDA PO KAPLICKU z uzené kýty servírované se zelím 
a bramborácky, 1a,3,7,9,12

VEPŘOVÉ KOLENO pečené v pivní marinádě, podávané vykoštěné, 
pikantní salát z kysaného zelí, naše hořčice, sterilovaná zelenina, 
čerstvý chléb, 1a,1c,10,12

UZENÁ ŽEBRA pečená v barbecue marinádě, pikantní salát 
z kysaného zelí, naše hořčice, sterilovaná zelenina, čerstvý chléb,
1a,10,12 

BURGER z vyzrálého hovězího masa se sýrem čedar, anglickou slaninou, 
cibulí, meruňkovou hořčicí a BBQ omáčkou, hranolky, 1a,3,7,10,12

RUMP STEAK z vyzrálé hovězí kýty, omáčka ze zeleného pepře 
s brusinkami, cibulové kroužky, steakové hranolky, 1a,3,7,9,12

VEPŘOVÁ PANENKA sous – vide, balená v anglické slanině, ragú 
z lišek, omáčka demi – glace, bylinkové lívance 1a,3,7,9,12

STEAK Z VEPŘOVÉ KRKOVICE s pečenou cibulí na pivu Kozel 11, 
restovaná anglická slanina, česnekový dip, rozpečený chléb, 1c, 9,12

KUŘECÍ PRSO grilované s kůží, bramborová kaše se sýrem Gran 
Moravia, grilovaná zelenina, demi - glace, 7,9,12

FARMÁŘSKÝ SALÁT s trhanými listy, kukuřicí, rajčaty a restovanou 
anglickou slaninou, rozpečená bageta 10,12

Na salát Vám můžeme připravit :
100g KUŘECÍ PRSO z grilu                                                             
100g PANENSKÁ SVÍČKOVÁ z grilu

200g Mačkané brambory s jarní cibulkou, 7
200g Steakové hranolky, 12
200g Bramboráčky, 1a,3,7
250g Grilovaná zelenina                               
250g Bramborová kaše se sýrem Gran Moravia, 7
200g Bylinkové lívance, 1a,3,7
150g Červené zelí s brusinkami                  
150g Pikantní salát z kysaného zelí             
200g Houskové knedlíky, 1a,3,7
200g Bramborové knedlíky, 1a,3,7
    1ks Rozpečená bageta, 1a,3,7
     ¼  Rozpečený chléb                                     

Omáčky
Teplá omáčka ze zeleného pepře s brusinkami, 7,9
Studené omáčky (tatarská 3,9,10,12, barbecue 1,9,12, meruňková
hořčice 10,12, česnekový dip 7)

STAROČESKÉ ČÁPY S MÁKEM – opékané bramborové šišky 
s máslem, mákem, zakysanou smetanou, povidlovou omáčkou 
a švestkami , 1a,3,7,12

SKOŘICOVÉ LÍVANCE s hruškami, ořechy a medovou smetanou, 
malinová omáčka

Další dezerty dle aktuální denní nabídky 1a,3,7,8c       

169 Kč
150 g

169 Kč
150 g

169 Kč
200 g

145 Kč
150 g

185 Kč
400 g

175 Kč
500 g

185 Kč
150 g

299 Kč
250 g

259 Kč
200 g

215 Kč
300 g

215 Kč
200 g

155 Kč
300 g

45 Kč
55 Kč

45 Kč
49 Kč
45 Kč
65 Kč
49 Kč
45 Kč
40 Kč
40 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
26 Kč

40 Kč
30 Kč

75 Kč

85 Kč

Kozlovna staročeská kuchyně

Polévky

Kozlovna moderní kuchyně

Saláty

Přílohy a Omáčky

Dezerty

SALÁT S GRILOVANÝM KOZÍM SÝREM na listovém salátu 
s  řepou sous – vide, pomerančem a vlašskými ořechy, 
medovo - hořčicový dresink, rozpečená bageta, 7,8c,10

169 Kč
300 g

      www.kozlovnajicin.cz
Poloviční porce vybraných jídel je na vyžádání u obsluhy.


