
Jídelní lístek



nealkoholické nápoje
0,4 l Kofola točená   25,- Kč

0,2 l Coca Cola / Coca Cola light  33,- Kč

0,33 l Kinley Tonic   33,- Kč

0,2 l Juice Snipp (pomeranč, jahoda, ananas, hruška, černý rybíz, jablko)  33,- Kč

0,2 l Sprite   33,- Kč

0,25 l Vinea   33,- Kč

0,25 l Orangina   33,- Kč

0,33 l Aquila Tea.M (Zelený čaj s citrónem) 33,- Kč

0,33 l Rajec (jemně perlivá, neperlivá)  25,- Kč

0,33 l Mattoni (perlivá) 25,- Kč

0,25 l Red Bull  60,- Kč

0,2 l Plnotučné mléko   15,- Kč

0,7 l Dětský sekt (jahoda) 100,- Kč

teplé nápoje
0,12 l Pravá italská čokoláda (klasická, bílá, hořká) 35,- Kč

0,5 l Čaj konvička (dle nabídky)  35,- Kč

0,2 l Kakao  20,- Kč

0,2 l Teplé plnotučné mléko  15,- Kč

kávy (Tonino Lamborghini káva 7,5 g v porci)

Espresso (mléko a voda)  35,- Kč

Espresso bez kofeinu (mléko a voda) 35,- Kč

Piccolo (mléko a voda)  35,- Kč

Cappuccino (horké mléko, mléčná pěna)  40,- Kč

Cappuccino s příchutí (vanilka, kokos, karamel)  47,- Kč

Latté (mléčná pěna)  46,- Kč

Latté s příchutí (vanilka, kokos, karamel)  51,- Kč

Alžírská (0,02 l vaječný koňak, šlehačka) 52,- Kč

Irská (0,02 l whisky, šlehačka)  65,- Kč

Amaretto (0,02 l Amaretto, šlehačka) 55,- Kč

Bailey’s (0,02 l Bailey’s, šlehačka)  64,- Kč

Vídeňská (šlehačka)  40,- Kč

Turecká (mléko a voda)  35,- Kč

Frappé (smetana, monin, led, ozdoba) 55,- Kč

pivo 
0,3 l / 0,5 l Budějovický Budvar 12° (točené)                                                                                                                         20,- / 33,- Kč

0,5 l Budějovický Budvar  nealko (lahvové/točené)      25,- Kč

0,5 l Budějovický Budvar černý 12° (lahvové) 33,- Kč

0,5 l Plzeňský prazdroj (lahvové) 35,- Kč

červená & bílá vína - nabídka ve vinném lístku 



alkoholické nápoje (0,04 l)

Amaretto  35- Kč

Bailey’s   50,- Kč

Becherovka / Becherovka Lemond  35,- Kč

Berentzen Jablko  30,- Kč

Campari  (0,05 l) 43,- Kč

Captain Morgan 40,- Kč

Fernet Stock / Fernet Stock Citrus  30,- Kč

Gin Bombay 60,- Kč

Griotte   25,- Kč

Hennessy  80,- Kč

Jack Daniels 65,- Kč

Jägermeister  50,- Kč

Jim Beam  50,- Kč

Johnnie Walker 50,- Kč

Metaxa 7*  75,- Kč

Peprmintka 30,- Kč

Puschkin zlatý 30,- Kč

Rum Havana  40,- Kč

Slivovice / Hruškovice (Fleret 50%)  60,- Kč

Tequila Olmeca 60,- Kč

Tullamore Dew 50,- Kč

Tuzemský Božkov 30,- Kč

Vaječný likér  30,- Kč

Vodka Asolut 40,- Kč

alkoholické nápoje (0,2 l)

Sex on the Beach (vodka, Grenadina, broskvový sirup, ananasový džus, pomerančový džus) 100,- Kč

Piňa Colada (bílý rum, kokosový sirup, ananasový džus, smetana) 100,- Kč

Swimming Pool (bílý rum, vodka, kokosový sirup, ananasový džus, smetana, Curacao Blue) 100,- Kč

Tequila Sunrise (Tequila Sierra, Grenadina, pomerančový džus) 100,- Kč

k pivu
100 g Domácí utopenci nakládané se zelím a feferonkou  49,- Kč

100 g Křupavé topinky s pikantní masovou směsí 69,- Kč

100 g Domácí bramborové lupínky 37,- Kč

60 g Pražené mandličky 37,- Kč

předkrmy
100 g Hlíva na másle s bagetkou 69,- Kč

100 g Listový salát s rukolou, pečeným kozím sýrem ve slanině a bagetkou 135,- Kč

polévky a hotová jídla
(dle denní nabídky)

Speciality
650 g Pečené vepřové koleno na cibulce se zeleninou podávané s čerstvým křenem a chlebem 189,- Kč

500 g Vepřová grilovaná žebírka s hořčicí podávané čerstvým křenem a chlebem 189,- Kč

200g  Jehněčí kýta s majoránkovou baby karotkou 229,- Kč

nabídka pro vegetariány
350 g Jasmínová rýže s restovanou hlívou sypaná parmazánem 92,- Kč

200 g Fazolové lusky s cibulkou a parmazánem 89,- Kč





minutková jídla (jídla jsou připravována pouze z chlazeného masa)

100/150 g Smažený kuřecí řízek (vepřový) řízek s kyselou okurkou a citronem                              79,- /99,- Kč

150 g Pikantní vepřová kapsa plněná anglickou slaninou a gorgonzolou 139,- Kč

200 g Vepřový steak na zeleném hrášku s bilinkovým máslem 149,- Kč

200 g Panenský špíz (MEDIUM) se švestkovou omáčkou prokládaný anglickou slaninou 189,- Kč

200 g Pečená panenka (MEDIUM) s cherry rajčátkem a kozím sýrem ve slanině 199,- Kč

200 g Hovězí (vysoký roštěnec) s hořčičnou omáčkou 200,- Kč

200 g Hovězí (vysoký roštěnec) na hříbkách 200,- Kč

300 g Hovězí steak (RIB EYE) s bylinkovým máslem 300,- Kč

300 g Hovězí steak (RIB EYE) s rybízovo-zázvorovou omáčkou 300,- Kč

150 g Kuřecí prsíčka plněná švestkami, pečená na slanině a portském 139,- Kč

150 g Kuřecí nudličky s listovým špenátem, holandskou omáčkou, sypané sýrem 159,- Kč

200 g Kuřecí steak s restovanou hlívou ústřičnou na másle 165,- Kč

200 g Kachní prsíčka (MEDIUM) s medovou omáčkou 229,- Kč

200 g Kachní prsíčka (MEDIUM) s pečeným česnekem a anglickou slaninou  229,- Kč

200 g Filátka ze pstruha pečené na másle s bylinkami  169,- Kč

250 g Pečený pstruh s bylinkovým máslem (doplatek nad danou gramáž 5 Kč/10g) 139,- Kč

Saláty
200 g Šopský salát  69,- Kč

200 g Zeleninový salát 59,- Kč

200 g Okurkový salát s kysanou smetanou a česnekem 59,- Kč

350 g Teplý salát s kuřecím masem, parmazánem, dresinkem a bagetkou 135,- Kč

350 g Listový salát s pečenou slaninou, hlívou, piniovými oříšky a bagetkou 129,- Kč

přílohy
200 g  Jasmínová rýže 35,- Kč

200 g  Hranolky smažené 39,- Kč

200 g  Smažené bramborové zlaťáčky  39,- Kč

200 g  Šťouchané brambory s cibulkou a slaninou 39,- Kč

300 g  Grilovaná zelenina  49,- Kč

  50 ml Tatarská omáčka  15,- Kč

  50 ml Ďábelská omáčka  15,- Kč

dezerty
Domácí jablečný závin s rozinkami a oříšky / se zmrzlinou                                                                  49,- / 59,- Kč

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou 69,- Kč

Palačinka se šlehačkou a čokoládovou polevou / se zmrzlinou                                                           49,- / 59,- Kč

Ořechový zmrzlinový pohár s karamelem  69,- Kč

Krupicová kaše sypaná čokoládou  49,- Kč



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 ozna-
čení 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 ná-
zev 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 hospůdky 
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 Kram-
pol 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.

Kostelní Bříza 16, 356 01 Březová
tel.: +420 352 601 217, e-mail: info@ubilehokonika.cz, www.ubilehokonika.cz


