BEER LIST = SEZNAM PIV
2TALES PIVOVAR/BREWERY
Minipivovar leží v samém srdci Vinohrad. This small
brewery is situated in Vinohrady-Prague.

60,2Tales Bohemian Lager (0,33l)
Křišťálově čistý ležák medově zlaté barvy s bohatou bílou
pěnou. Má pikantní zemité aroma s nádechem citronu a trávy.
Chutná po obilí, cereáliích a sladových sušenkách. Crystal
clean lager with golden honey and rich white foam. It has a
spicy aroma with a touch of lemon and grass. You can taste
grain, cereals and malt.
65,2Tales Bohemia PaleAle (0,33l)
Má lehce zakalenou naoranžovělou barvu a citrusovochmelové aroma s nádechem květin. Na špičce jazyka chutná po
sladkých citrusech a následně na patře se mění v plnou chuť
chmele. It has a slightly turquoise color and a citrus-like
aroma with a touch of flowers. You can taste sweet citrus at
the beginning and full taste of hops afterwards.
PERMON PIVOVAR/BREWERY
Sokolovský pivovar se zaměřuje hlavně na řemeslná
piva a spoustu různých speciálů. This brewery from
Sokolov city focuses mainly on craft beers and quite
a few special beers.

70,Permon Summer (0,5l)
Svrchně kvašené pivo vařené na letní období. Silně chmelený
americkými chmely. Upper fermented beer made for the
summer season. Strongly hopped with american hops.
80,Permon APA (0,5l)
Pivo inspirováno americkými pivovary. Používají se originální
americké chmely nejvyšší kvality a slad přímo určený k výrobě
piv typu PALE ALE. Upper fermented beer inspired by American breweries. The original American hops and top quality
malt are used to produce PALE ALE beers.

80,Permon IPA (0,5l)
Svrchně kvašené pivo, původně vařené v Anglii. Vyšší počet
chmelení a vyšší obsah alkoholu napomáhá jeho delší trvanlivosti, která byla potřebná pro dlouhé námořní cesty do
vzdálených anglických kolonií. Upper fermented beer,
originally cooked in England. High hops and alcohol content
gives it a long shelf life, which was needed for long sea trips to
remote English colonies. Unfiltered and unpasteurised.
70,Permon Stout (0,5l)
Svrchně kvašené pivo s tmavě mahagonovou barvou. Vůně je
pražená, kávová, lehce čokoládová a lehce lékořicová. Upper
fermented beer with a dark mahogany color.You can smell
roasted coffee with a bit of chocolate and licorice.
FALKENSTEJN PIVOVAR/BREWERY
Tento Krásnolipský pivovar je sice nový, ale už stihl
uchvátit nejen nás. This brewery from Krasná Lípa is
new but the beer tastes awesome.

65,Ostroff polotmavý/semi-dark (0,33l)
Spodně kvašené pivo českého původu uvařené tradiční
technologií ze dvou druhů sladu. Vyznačuje se zlatavou
barvou, čistou vůní a plnou chutí. Fermented Czech-type beer
brewed with two types of malt. It is characterized by a golden
color, pure scent, and full flavor.
PARDUBICKÝ PIVOVAR
Vaření piva má v Pardubicích staletou tradici a sahá
až do počátku 14. století. Pardubice brewery has a
tradition of brewing that goes back to the 14th
century.

60,Pardubický Porter (0,5l)
Tmavé pivo vařené podle receptury z 18. století. Má
čokoládové a karamelové tóny s jemným třešňovým dotykem.
Dark beer cooked according to a recipe from the 18th century.
It has chocolate and caramel tones with a delicate cherry
touch.

SPECIÁLNÍ MENU NA TENTO TÝDEN THIS WEEK SPECIALS
BB&B Balkánský Salát

99,-

Letní kombinace okurky, rajčat, oliv a balkánského sýra s naší zálivkou. Summer combination of cucumbers, olives,
tomatoes, and balkan cheese.

HOT DOG WEEK
30,-

Ke každému hot dogu dort za : Order any DOG and get a slice of cake for just

American Classic Dog

109,-

Seattle Dog

119,-

Spicy Mango Summer Dog

119,-

Nakládaný camembert - Pickled camembert

90,-

DESERTY - DESERTS
Cheesecake with Rasberry, Caramel Cake, Honey Cake
Cheesecake s malinami, Karamelový dort, Medovník

60,-

Přesně jak na americkém hřišti. Párek, zelí, cibule a hořčice, servírovaný s popcornem.
Just like at the ballpark. Frankfurter with sourkraut, onions, and mustard served with a side of popcorn.

To nejlepší z ulic Seattle. Párek s pomazánkovým sýrem, zelím, karamelizovanou cibulkou a sladkou hořčicí.
A Seattle street-food favorite. Frankfurter with sour cream, sourkraut, carmelized sweet onions, and
honey-mustard.

Skvělá kombinace pro letní dny. Párek, ledový salát, rajčata, okurka, majonéza a sladko-pálivá mango
salsa .The perfect spicy, sweet combination for hot summer nights. Frankfurter with lettuce, tomatoes,
cucumber, mayo, and a spicy mango salsa.

Hospodská specialita koněčne i v BB&B! Nakládaný hermelín s pikantní paprikou, cibulí a křupavou ciabattou.
Pickled camembert with a side of toasted ciabatta. You can’t say you’ve been drinking in Prague until you’ve
had this local classic!

(Se zmrzlinou +10,- with ice cream +10,-)

SPECIÁLY NA BARU - SPECIAL DRINKS
Non Alko: Studený chai latte s espressem - ‘Dirty’ iced chai latte

75,-

Cocktail: Skinny & Go Naked

99,-

Ledový Chai latte s trochou kávy Iced chai latte with a shot of espresso.

Nic vás neosvěží víc, než tenhle koktejl. Kombinace piva Cvikov, vodky a citronové štávy má prostě říz. Nothing
washes down better on a hot, hot day than this fancy beer cocktail featuring Cvikov Summer Lager, Vodka,
and a splash of fresh lemon juice.

