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TALIÁN 
Cena dle váhy 79,- Kč/100 g 

Byl to pan Uggé, původem Ital, který provozoval řeznické řemeslo 
v Praze kdysi koncem 19. století. A byl to on, kdo tuto lahůdku předvedl 
Pražanům, kteří ji přijali jako vítanou pochoutku k pivu připravenou 
vařením taliána ve vývaru a podávaného s křupavým pečivem nebo 
také v teplé křenové omáčce. U nás na Moravě vládl tomuto řemeslu 
slavný řezník původem z  Ivančic, jehož pravnuk provozuje podnik 
pivu zaslíbený – Pivárium. Bylo to jedno krásné letní odpoledne, 
kdy se při opravě střešní vazby našel pradědečkův deník, který 
ukrýval i  jeho slavný recept na přípravu taliánů! Pravnuk společně 
s  tátou se pokusili dle tohoto receptu ze zvědavosti a  vlastního 
potěšení namíchat a uvařit pradědečkův talián. Pravda, hodně toho 
z  počátku pokazili a  vyhodili, ale dnes by se pradědečkovi mohli 
pyšně podívat do  očí. Jejich talián je nejvyhledávanější lahůdkou 
k pivním speciálům, které Pivárium nabízí, a konkurence se marně 
pokouší odhalit tento tajný recept. Jeho složení a postup přípravy 
jsme si však uchovali pouze ve své paměti a stránku z pradědečkova 
deníku snědli s teplou křenovou omáčkou.
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Aromatické až voňavé koření a bylinky v taliánovi umí český ležák 
se sladovou chutí a  jemnou hořkostí poslat do  vyvážené chuti 
a radosti ze života.
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PASTRAMI
Porce 100 g za 119,- Kč 

Tato pochoutka pochází z rumunského slovesa a pastra – uchovat. 
Karpatští venkované od nepaměti používali uzení jako způsob, jak 
maso déle uchovat. Předchůdcem tohoto jídla byla turecká pastirma, 
která se však místo uzení suší. Ve 20. a 30. letech minulého století 
židovští přistěhovalci v  USA rychle pochopili, že si Američané 
k obědu rádi dávají sendviče, a začali je ve svých “deli” připravovat 
také v  košer verzi. A  třeba takové pastrami, tedy tenoučké plátky 
zauzeného hovězího hrudí s  okurkou a  hořčicí, Newyorčany 
naprosto nadchlo a dodnes patří k jídlům, jež jsou nedílnou součástí 
tamní kulinářské scény. Naše pastrami je připraveno z  libové 
vepřové panenky, která je pět dnů naložená v bílém pepři, česneku, 
koriandru, worcesteru a portském víně a poté zauzená ve studeném 
kouři. Podáváme jej s  čerstvým chlebem, nakládanými okurkami 
a majonézou z pečeného česneku.
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Vyzkoušejte k  našemu pastrami chuť amerických chmelů, která 
je v  Lucky Bastard India IPA. Disponuje také výraznou hořkostí 
s dlooouuuhým a ulpívajícím efektem. 

HOŘKOST 
42 IBU

 CHMELY ZA STUDENA:
SUMMIT, CASSCADE

ALK.OBJ. 
6,7 % 

CHMELY NA VARNĚ: HERKULES, 
CASCADE, WILAMETTE

 luckybastardcz                                     pivovarluckybastard

SVRCHNĚ KVAŠENÁ PATNÁCKA TYPU AMERICAN INDIA PALE ALE (IPA).  
SILNÉ PIVO S HUTNÝM CHMELOVÝM TĚLEM, KDE NA CHUTI DOMINUJÍ CITRUSY 
Z NICHŽ PŘEVAŽUJÍ GREPY, DÁLE PRYSKYŘICOVÉ AŽ KOŘENITÉ TÓNY. 
HOŘKOST JE PŘÍJEMNĚ VÝRAZNÁ A DLOUZE ULPÍVAJÍCÍ. 

northwest  IPA

LB_India_A6_03

středa 2. března 2022 10:01:08
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UTOPENEC
Porce 1 ks za 99,- Kč

Máme to štěstí, že na  základě letité spolupráce jsme zařazeni 
do  seznamu odběratelů manželů Kozákových z  Trpína, kteří tuto 
lahůdku v  nenapodobitelné chuti a  velmi omezeném množství 
společně nakládají již desítky let. Děkujeme!
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PEČENÉ VEPŘOVÉ MASO
Cena dle váhy

VEPŘOVÉ KOLENO S KOSTÍ 269,- Kč/1000 g

PEČENÁ ŽEBRA NEBO KRKOVIČKA S KOSTÍ 239,- Kč/500 g

Česká klasika, kterou nám, vždy čerstvou, dodává firma Steinex 
z Kuřimi u Brna! 

Pečené koleno s  kostí servírujeme na  prkně s  hořčicí a  křenem, 
maďarskou čalamádou a čerstvým chlebem.

Pečená bůčková žebra nikdy nezklamou, naše žebra jsou plná 
šťavnatého masa, objednat si je můžete medová nebo pikantní, 
podáváme na  desce s  čerstvým chlebem, křenem, hořčicí 
a maďarskou čalamádou a feferonkami. 

Pomalu pečenou krkovičku s kostí podáváme na desce s čerstvým 
chlebem, křenem, hořčicí a maďarskou čalamádou a feferonkami. 
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Pečená masa doporučujeme zapít, či spíše zalít českým ležákem, no 
jasně, že vám načepujeme Rockera od Lucky Bastard nebo americký 
ležák Rathausbier IPL.

LAGER

HOŘKOST
42 IBU

CHMELY NA VARNĚ: HERKULES,
ŽATECKÝ POLORANÝ ČERVEŇÁK,

SAPHIR

SLADY: PLZEŇSKÝ,
MNICHOVSKÝ

ALK. OBJ.
5,0 %

LUCKYBASATRDCZ PIVOVARLUCKYBASTARD

Nefiltrovaný a nepasterizovaný, zářivě zlatý,
výrazně hořký s dávkou nejlepšího žateckého
chmele a německého aromatického chmele
herkules
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HOVĚZÍ BURGER 
200 g porce za 239,- Kč

Burgery připravujeme z  uruguayského hovězího krku, podáváme 
v  máslové briošce z  pekařství Křižák s  cheddarem, slaninovým 
chipsem, zeleninou a česnekovou majonézou, servírujeme na prkně 
s teplými domácími chipsy.
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Burger rozhodně zapijte americkým ejlem od  Lucky Bastard, 
třeba Blondem, parádní říznou jedenáctkou, která voní po  grepu. 
Samozřejmě červeném.

LB_Blond_A6_06

čtvrtek 24. února 2022 9:54:54
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SÝRY
NAKLÁDANÉ SÝRY 100 g porce za 99,- Kč, 

GRILOVANÉ SÝRY 100 g porce za 109,- Kč

Ano, sýr je prý bratr piva! V  naší nabídce najdete sýry nakládané 
v oleji, česneku a bylinkách, dle aktuální nabídky a stavu zrání můžete 
ochutnat hermelín, nivu nebo pivní sýr, které podáváme s čerstvým 
pečivem. Pokud dáváte přednost grilovaným sýrům, doporučujeme 
camembert nebo ovčí sýr, který podáváme s  bylinkovým pestem, 
cibulovou marmeládou nebo brusinkami.

Jidelak pivarium dvorakova 2022-12.indd   12 04.12.22   19:10



– 13 –

K sýrům se výborně chuťově hodí výrazná piva a my víme, že ejly 
od Lucky Bastard jsou vynikající všechny, ale úplně všechny!
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TATARSKÝ BIFTEK
100 g porce za 239,- Kč

„Tatarák“ je ze syrového hovězího masa, podávaný se 
syrovým žloutkem, jemně krájenou  cibulí, hořčicí, solí, pepřem 
a  worcesterovou omáčkou. K  tataráku jsou jako příloha topinky 
a stroužky loupaného česneku. Tatarák vám rádi sami namícháme, 
nebo to také můžeme nechat na vás.
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Po  tataráku doporučujeme potlačit česnekovou stopu double IPA 
Siciliano od Lucky Bastard. Je to sedmnáctka s hořkosladkou chutí, 
která se nejlépe projeví po pátém půllitru.

DOUBLE   IPA

HOŘKOST 43 IBU ZA STUDENA CHMELY 
ENIGMA, CITRA

ALK.OBJ. 7,8 % NA VARNĚ CHMELY 
SIMCOE, CENTENNIAL

 luckybastardcz                                     pivovarluckybastard

VÝBORNĚ PITELNÁ SEDMNÁCTKA SE STŘEDNÍ HOŘKOSTÍ. AROMA JE DOSTI VÝRAZNÉ, A TO 
DÍKY AMERICKÉMU CHMELU CITRA A AUSTRALSKÉMU CHMELU ENIGMA, KTERÉ  JSME PŘIDALI 
ZASTUDENA PŘÍMO DO TANKU. PROFIL DOTVÁŘÍ OSVĚDČENÁ DVOJICE CENTENNIAL A SIMCOE 
DODÁVAJÍCÍ TROPICKÉ A PRYSKYŘIČNÉ TÓNY V CHUTI A VŮNI.

LB_Siciliano_A6_05

sobota 7. srpna 2021 11:40:41
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GULÁŠOVÁ POLÉVKA
0,4 l za 79,- Kč

Hustá a  sytá polévka z  hovězí loupané plece, bramborem 
a  maďarskou paprikou, má výraznou masovou chuť. Polévku 
podáváme s  čerstvým chlebem a  nebojte se říci si o  pikantnější 
verzi s trochou pálivých papriček!
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Pokud to přeženete s  pálivostí polévky, určitě to zapijte rychle 
studeným pivem, bude to pálit ještě více! Ano, tak to máme rádi!
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CHUŤOVKY K PIVU
Pivní preclík, smažené cibulové kroužky, teplé chipsy se solí nebo 
česnekem, také obložené chleby s tvarůžky nebo pečeným bůčkem, 
pražené mandle, nivové kuličky nebo nakládaný gothaj a  další 
chuťovky najdete v naší nabídce.
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K chuťovkám si na zapití z naší nabídky zvolte, co budete chtít, dost 
bylo doporučování, rozhodněte se sami. Šťastnou volbu!
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