
BURGERS

PRO MALÉ
STRÁVNÍKY
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SENDVIČE

TACOS

Na burgery si pečeme 
své bulky. 

PASTRAMI SENDVIČ
160g týden naložené, pečené hovězí maso, 

krájené na tenké plátky, opečený toast, 
coleslaw salát, dijonská hořčice, 

Cornichons okurčičky  (1,10)
189 Kč��

KŘUPAVÉ KUŘE 
150g křupavých kuřecích stripsů, coleslaw 

salát, domácí hranolky  (1,3,7)
219 Kč

NAHÁČ 
NAHATÝ BURGER

150g hovězí vyzrálé maso, sázené vejce, 
mix trhaných listů salátů, nakládaný sýr, 

cherry rajčata, cibulové kroužky
 v pivním těstíčku (1,3,7)  

199 Kč
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Cizrnový „falafel“, salsa z limety, koriandru 

a manga, polníček, výhonky (1,3,11)
189 Kč

„TRHAČKA“
150g zauzené BBQ trhané vepřové, rukola, 
okurčičky Cornichons, nakládaná červená 

cibule, dijon hořčice  (1,3,7,11)
189 Kč

������������
150g vyzrálé hovězí maso, cibulová marmeláda, 
sýr Monterey Jack, cibulové kroužky, Bistro dip, 

slanina  (1,3,7,11)  
189 Kč

CLASSIC BURGER
150g vyzrálé hovězí maso, čedar, slanina, 

sázené vejce, salát, rajče, Bistro dip 
(1,3,7,11����

189 Kč

KUŘECÍ NUGETY
100g křupavých kuřecích nugetek 

v corn �akes, bramborové smajlíky, 
hranolky z čerstvé zeleniny, 

kečup  (1,3,7)
149 Kč

Domácí hranolky.......................................59 Kč
Domácí hranolky s česnekem
a petrželkou..............................................69 Kč
Batátové hranolky.....................................85 Kč
Domácí cibulové kroužky 
v pivním těstíčku......................................75 Kč

Coleslaw salát...........................................59 Kč
Míchaný zeleninový salátek......................65 Kč

PŘÍLOHY (250g)

HOVĚZÍ TACOS
150g mleté hovězí ragú, pinto fazole, 

pico de gallo, koriandr, zakysaná smetana,
 rajčatová salsa  (1,7,9,12)

239 Kč

KUŘECÍ TACOS
150g kousky marinovaných kuřecích prsou, 

pico de gallo, čedar, koriandr, rajčatová salsa, 
zakysaná smetana (1,7)

229 Kč

PARTY MIX
2x burger nebo sendvič dle výběru, 
cibulové kroužky v pivním těstíčku, 

120g křupavé kuřecí stripsy, 
naše hranolky, 2x domácí tatarka, 

coleslaw salát (1,3,7)
650 Kč

CLUB SENDVIČ
140g grilovaných kuřecích prsou, slanina, 

sázené vejce, salát, rajče, majonéza,
opečený toast  (1,3)

169 Kč  

SALÁTY
MOZZARELLA SALÁT  

200g mix trhaných listů salátu, cherry rajčata, 
100 g mozzarella, výhonky, vinaigrette, 

grissini, balsamico redukce, ovoce dle sezónní 
nabídky (1,7,12)

199 Kč
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200g Římského salátu, pečená slanina, 
grilované kuřecí maso, sýr Gran Padano, 

toast  (1,4,7)
199 Kč

NAŠE TATARSKÁ OMÁČKA ���������������������38 Kč�����������������
BBQ ����������������������������������������������������38 Kč
AIOLI (česnek, majonéza, olivový olej)����������������38 Kč 


