
Jídelní lístek
Z historie restaurace U Bílého koníka...
Dům č.p. 16 v Kostelní Bříze, ve kterém se právě nacházíte, je považován za nejlépe dochovanou a nejhodnot-
nější stavbu s použitím hrázděné konstrukce v celé oblasti.
Do dnešní podoby byl v barokním slohu přestavěn v druhé polovině osmnáctého století. Počátek historie stavby, 
jak dokládají dochované části sklepení i části přízemí domu, sahá hluboko do středověku. Dům sloužil v průběhu 
staletí vždy jako pohostinství a řadil se tak vedle kostela, fary, školy a panského sídla k nepostradatelnému vyba-
vení vsi, sloužícímu ke správě církevních a světských záležitostí. Jak se střídali majitelé domu, přecházelo na ně 
právo pohostinství provozovat. Novým majitelům také zůstávala povinnost péče o kvalitu a dobrou míru čepova-
ného piva z panského pivovaru, udržování pořádku v podniku a spolupráce s vrchnostenským úřadem při zajiš-
ťování místní bezpečnosti. Vedle pohostinství bylo v domě zřízeno pekařství, řeznictví a později i prodej tabáku.  
Během let se také měnil název pohostinství. V nejstarších dobách bylo pohostinství označováno jako krčma 
v Kostelní Bříze. Později bylo užíváno označení pohostinství nebo hospoda. Počátkem 19. století se objevuje 
označení pohostinství U Bílého koníka. Mělo to pravděpodobně spojitost s tím, že k pohostinství patřilo i 
rozsáhlé hospodářství s poli, lukami, pastvinami, zahradami i chovem dobytka a koní. Počátkem 20 století byl 
užíván název hostinec U Zartnerů. Majitel Anton Zartner byl známý muzikant, který uměl bravurně hrát za 
zády na housle. 
Po II. světové válce byl hostinec konfiskován. Nejdříve byl používán k ubytování pracovníků Vojenských statků, 
později po zrušení vojenského újezdu byl znovu zřízen hostinec. Zajímavou kapitolu v historii zdejší hospůd-
ky tvoří filmová „kariéra“. Natáčely se zde hned dva filmy. V roce 1973 film na motivy Rudolfa Kalčíka (autor 
Krále Šumavy) Sedmého dne večer. V hlavních rolích Karel Höger, Eduard Cupák, Luděk Munzar, Jan Přeučil, 
Jiří Krampol a.j. V roce 2007 si filmaři vybrali Kostelní Břízu a zdejší hospůdku podruhé. Natáčel se zde film 
na motivy spisovatele Jaroslava Durycha Boží duha. V hlavních rolích si zahráli Markéta Hrubešová a Milan 
Kňažko. 
Od roku 2008 probíhá ve spolupráci se státní památkovou péčí rozsáhlá oprava, která má domu opět vrátit 
jeho jedinečnou krásu.

Restaurant U Bílého koníka spol s r.o., Kostelní Bříza 16, 356 01 Březová
tel.: +420 351 161 351, e-mail: info@ubilehokonika.cz, www.ubilehokonika.cz



K pivu 

Domácí utopenec nakládaný se zelím a feferonkou (1,3,9,10) 54,- Kč
Domácí bramborové lupínky (1) 45,- Kč
Pražené mandle (8) 59,- Kč

Polévky

Dle denní nabídky

Pro vegetariány

150g Hlíva na másle, podávaná s bagetkou (1,3,9) 96,- Kč
250g Restovaná jasmínová rýže s hlívou ústřičnou, sypaná parmazánem (1,7,9,10) 139,- Kč
200g Fazolové lusky s cibulkou, sypané parmazánem, podávané s bagetou (1,3,7,9,10) 119,- Kč

Saláty 

Řecký salát s černými olivami a sýrem Feta a bagetou (1,3,7,9,10) 159,- Kč
Míchaný zeleninový salát (9,10) 79,- Kč
Okurkový salát s kysanou smetanou, koprem a česnekem (7) 79,- Kč
Listový salát s pečenou slaninou, hlívou, restovanými slunečnicovými semínky a bagetou (1,3,8,9,10) 159,- Kč
Listový salát s cherry rajčaty, pečeným kozím sýrem v anglické slanině a bagetou (1,3,7,9,10) 159,- Kč
Teplý zeleninový salát s kuřecím masem, parmazánem, smetanovým dresinkem a bagetkou (1,3,7,9,10) 159,- Kč

Drůbeží maso

100g/150g Smažený kuřecí řízek (1,3,7,9) 89,-/119,- Kč
250g Kuřecí prso Supreme plněné uzeným lososem s kaparovou omáčkou (1,4,7,9,10) 219,- Kč
200g Kuřecí steak s restovanou hlívou na másle a bylinkovým máslem (1,7,9) 178,- Kč
200g Kachní prsa (medium) s pikantní pomerančovou omáčkou (1,9) 249,- Kč
200g Kachní prsa (medium) s vinnými šalotkami na másle a restovanou anglickou slaninou (1,7,9) 249,- Kč

Ryby 

Dle denní nabídky

Vepřové maso 

100g/150g Smažený vepřový řízek (1,3,7,9) 89,-/119,- Kč
150g Pikantní vepřový kotlet plněný anglickou slaninou a gorgonzolou (1,7,9,10) 169,- Kč
200g Vepřový steak na žampiónovo cibulovém lůžku s česnekem a bylinkovým máslem (1,7,9) 189,- Kč
200g Pečená panenka (medium) s cherry rajčátky a kozím sýrem v anglické slanině (1,7,9,10) 239,- Kč
500g Pečené vepřové koleno s hořčicí křenem a chlebem (1,3,7,9,10) 229,- Kč

Hovězí maso

250g Steak z pravé svíčkové s pepřovou omáčkou (1,7,9) 398,- Kč
250g Špíz z pravé svíčkové prokládaný anglickou slaninou a cibulkou podávaný s hořčičnou omáčkou (1,7,9,10) 269,- Kč
250g Steak z jihoamerického vysokého roštěnce s bylinkovým máslem (1,7,9) 329,- Kč

Přílohy 

300g Grilovaná zelenina (1,9) 54,- Kč
200g Mačkané brambory s cibulkou a špekem (1,7,9) 49,- Kč
200g Jasmínová rýže 42,- Kč
200g Smažené bramborové zlaťáčky (1) 42,- Kč
200g Smažené bramborové hranolky Julienne (1) 42,- Kč

Omáčky

Domácí tatarská omáčka (1,3,7,9,10) 25,- Kč
Domácí ďábelská omáčka (1,3,7,9,10) 25,- Kč

Dezerty

Domácí jablečný závin s rozinkami, ořechy, šlehačkou a vanilkovou zmrzlinou (1,3,7,8) 79,- Kč
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou (1,7) 89,- Kč
Čokoládový pohár se šlehačkou (1,7) 79,- Kč
Krupicová kaše sypaná čokoládou (1,7) 69,- Kč
Palačinka se zmrzlinou a domácí šlehačkou (1,3,7) 79,- Kč

V závorce uvedeny alergeny: 1  Obiloviny obsahující lepek, 2  Korýši,  3  Vejce,  4  Ryby, 
5  Podzemnice olejná, 6  Sójové boby, 7  Mléko, 8  Skořápkové plody, 9  Celer, 10  Hořčice, 
11  Sezamová semena, 12  Oxid siřičitý a siřičitany, 13  Vlčí bob, 14  Měkkýši.


