Porce

Sortiment

N ová

Menší jídla a chuťovky
Pečivo v ceně

6/12ks Buffalo Wings v pikantní marinádě, řapíkatý celer, bleu cheese dip

119,-/219,-

1ks Nakládaný hermelín s feferonkou

89,-

3ks Satanova kopyta /topinky s extra ohnivou masovou směsí a sýrem/

99,-

2ks Pikantní buřtíky na černém pivu

99,-

150g Kuřecí stripsy v pálivém těstíčku, zakysaná smetana, mladá cibulka

119,-

0,3 l Silný hovězí vývar s masem, kořenovou zeleninou a nudlemi

45,-

0,3 l Poctivá česnečka se šunkou, sýrem a krutony

45,-

Čerstvé saláty a zdravá jídla

300g Řecký salát s olivami, balkánským sýrem a červenou cibulkou

149,-

300g Grilované kuřecí maso, míchaná zelenina, vejce, sýr, jemný dressing

169,-

300g Grilované krevety, míchaná zelenina, pikantní dressing

169,-

300g Losos z grilu,míchaná zelenina,olivy,balkánský sýr,limetkový dressing

179,-

300g Panenka, sýr, slanina, vejce, míchaná zelenina, pikantní dressing

179,-

300g Caesar salát s kuřecím masem,parmezánem a česnekovými krutony

179,-

300g Hříbkové risotto s bílým vínem a parmezánem

179,-

300g Restovaná zeleninová směs s kuskusem

179,-

Burgery
K burgerům hranolky v ceně

100g Hamburger /rajče,cibule,salát,kečup,majonéza,hořčice/

159,-

100g Cheeseburger /sýr čedar,rajče,cibule,salát,kečup,majonéza,hořčice/

169,-

100g Baconburger /grilovaná slanina,rajče,cibule,salát,kečup,majonéza,hořčice/

179,-

100g Chilliburger /jalapeňos,slanina,rajče,cibule,salát,kečup,majonéza,hořčice/

179,-

100g American burger /smažená cibule,bbq omáčka,jalapeňos,čedar,slanina,rajče,

189,-

cibule,salát,kečup,majonéza,hořčice,kyselé okurky/

Steaky & Grill
Masa připravujeme natur, dle vašich požadavků a vč. zeleninového salátku

200g Steak z kuřecích prsou

169,-

Porce

Sortiment

N ová

200g Steak z vepřové krkovičky

179,-

200g Steak z vepřové pečeně

179,-

200g Panenská svíčková grilovaná v celku

189,-

200g Tradiční český pstruh grilovaný na másle podáván s citronem

189,-

200g Filet - steak z čerstvého lososa

275,-

400g Beef steak z jihoamerického plemene Angus

259,-/469,-

600g Vepřová žebra z grillu /čerstvý křen, hořčice/

199,-

Doporučené teplé a studené omáčky
Smetanová s hříbky, Rokforová, BBQ, Medovo-hořčičná
Smetanová s drceným pepřem, Tatarská omáčka, Brusinková s portským vínem

30,-

Přílohy
Fritované hranolky,Americké pikantní brambory,Šťouchané brambory
porce Bagetky z grillu, Zelené fazolky se slaninou, Grilovaná zelenina
porce

39,49,-

Evergreen
200g
200g
200g
1ks
200g
½

Guláš na černém pivu s feferonkou a klobáskou, houskové knedlíky
Svíčková na smetaně s houskovými knedlíky a brusinkovým terčem
Tradiční český smažený vepřový řízek z libového karé
Grilované vepřové koleno s hořčicí a čerstvým křenem, pečivo
Pravý tatarský biftek podáván s topinkami /8ks/
Pečené kachničky na černém pivu s variací knedlíků a zelí

139,149,159,229,229,299,-

Pro více hladových krků máme na skladě...
Orlosup bradatý I.
/cca 4 osoby / 719,-

½
6ks
4ks
4ks

Pečené kachničky
grilovaných křídel
kuřecích medailonků
vepřových medailonků
čerstvá zelenina
pečivo

Orlosup bradatý II.
/ cca 8 osob/ 1.199,-

½ Pečené kachničky
12ks grilovaných křídel
8 ks kuřecích medailonků
8 ks vepřových medailonků
4 ks filírované roštěné
čerstvá zelenina, pečivo

Dezerty
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou, oříšky s karamelem
Grilovaný ananas s karamelem, čokoládovou polevou a šlehačkou

99,119,-

Porce

Sortiment

Kokosová zmrzlina podávána v půlce skořápky kokosového ořechu
jídla se připravují denně čerstvá a proto platí do vyprodání zásob

N ová

119,-

