ˇ
ChuTovky

120g

Bramborové placky
zapečené parmskou šunkou a mozzarellou
Křupavé kuřecí stripsy
v kukuřičných lupíncích s BBQ omáčkou
Domácí smažené cibulové kroužky
s česnekovým dipem
Nakládaný Camembert ve skle s bylinkami, chléb

69,-

300g

Teplé bramborové chipsy s pikantní omáčkou

79,-

4ks
100g
200g

!! UŠETŘI !!

Libovolné 3 chuťovky za zvýhodněnou cenu ...

Polévky (0,3l)

Rajčatová polévka s kousky mozzarelly
Vývar s masovými knedlíčky

SALÁTY A TĚSTOVINY (300g)

Pasta con Pollo e Pomodoro (kuřecí maso, čerstvá rajčata, parmazán)
Pasta Carbonara (anglická slanina, smetana, vejce, parmazán)
Pasta se slaninou, sušenými rajčaty, kapari a parmazánem
Caesar salát s kuřecím masem
Zeleninový salát s kuřecími stripsy
Salát s grilovaným flank steakem s pepřovou majonézou
Zeleninový salát se smaženou mozzarellou a sušenými rajčaty
Velký šopský salát
Malý šopský salát (150g)

79,79,79,-

199,-

35,35,-

129,129,129,129,129,139,129,129,69,-

Tortilla
& sandwich
(podáváme se zeleninovým salátem)

Wrap s filírovaným flank steakem a zeleninou
Wrap s křupavými kuřecími stripsy a zeleninou
Sýrová quesadilla s kuřecím masem, kukuřicí a zeleninou
Sýrová quesadilla se špenátem, kukuřicí a žampiony
Club sandwich s kuřecím masem, slaninou a sázeným vejcem

Česká klasika	

0,3l
150g
150g
1ks
300g
1ks
150g
200g
200g

159,139,139,129,99,-

Česnečka se šunkou, sýrem a opečeným chlebem
35,Tlačenka s octem a cibulí, chléb
49,Utopenec ve skle s cibulí a paprikou, chléb
59,Grilovaná farmářská klobása, hořčice, křen, chleba
59,Sedlácké prkénko
129,(uz. krkovička, slanina, klobása, tlačenka, utopenec, Camembert, křen, hořčice, chléb)
Ďábelská topinka s kuřecím masem, sypaná sýrem
89,Smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou
139,Smažený vepřový nebo kuřecí řízek
129,Smažené žampiony
109,-

Každý den nabídka denních menu, včetně víkendů!!!

Grill (200g/300g)

Burgery (100% hovězí) s bramborovými hranolky
Burgery připravujeme v úpravě MEDIUM, aby sis vychutnal šťavnaté masíčko.
Máš radši vysušený karbanátek? Řekni si o větší propečení.
Burger “CLASIC” (hořčice, kečup, rajče, okurka a salát)
Burger”SMOKEY BBQ” (slanina, čedar, BBQ whiskey, rajče, okurka , salát)
Burger “SUNNY SIDE UP” (slanina, červ. cibulka, vejce, dijonská hořčice, zelenina)
Burger “KING OF QUEENS” (slanina, čedar, cibulová marmeláda, rajče, okurka, salát)
Burger “ MEXICANO” (čedar, jelapeňos, pikantní dresink, rajče, okurka, salát)
Burger “ROYAL BEEF” (flank steak, dochucená majonéza, čedar, rajče, okurka, salát)

119,139,149,149,149,159,-

chceš radši kuřecí?
Burger “CHICKEN” (kuřecí stripsy, mozzarella, sweet chilli, rajče, okurka, salát)

129,-

Pizza

ost

pizzy

velik
Pizza MARGHERITA (drcená rajčata, mozzarella, bazalka, rajčata)
40 cm
Pizza HAWAI (drcená rajčata, mozzarella, šunka, ananas)
Pizza CAPRICCIOSA (drcená rajčata, mozzarella, šunka, žampiony, olivy)
Pizza PROSCIUTTO (drcená rajčata, mozzarella, parmská šunka, oregáno)
Pizza CARBONARA (smetana, mozzarella, slanina, cibule, vejce, česnek)
Pizza AMERICANA (drcená rajčata, mozzarella, šunka, kukuřice, žampiony)
Pizza QUATTRO FORMAGGI (smetana, mozzarella, niva, eidam, parmazán)
Pizza MEXICANA (drc. rajčata, mozzarella, salám, slanina, cibule, kukuřice, feferonky)
Pizza VEGETARIANA (smetana, mozzarella, listový špenát, kukuřice, žampiony, vejce)
Pizza QUATTRO STAGIONI (drc. rajčata, mozzarella, šunka, slanina, žampiony, olivy)
Pizza GIOVANNI (smetana, mozzarella, anglická slanina, kuřecí maso, špenát, česnek)
Pizza DIAVOLA - PICCANTE (drcená rajčata, mozzarella, salám, kozí rohy a chilli)
Pizza PEPPINO (drcená rajčata, niva, anglická slanina, salám, plátky z čerstvých rajčat)
Pizza COsa Nostra
(drcená rajčata, mozzarella, slanina, salám, parmská šunka, klobása, žampiony, feferonky)
Přídavky na pizzu:
drcená rajčata, zelenina, ananas, žampiony, kozí rohy, olivy
sýry, uzeniny, kuřecí maso, sušená rajčata

129,149,149,149,149,149,165,149,149,165,165,149,165,199,-

20,30,-

ˇ
HovEzí
steaky (200g/300g)

připravované pouze z vyzrálých mas z Irska a Jižní Ameriky

Vepřový steak v BBQ omáčce
Tahle nálož masa je potřeba řádně zapít!!!
Máš od nás 0,5l Pilsner Urquell nebo Birell ZDARMA!!!

Oblíbené směsI

200g
200g

279,- / 349,279,- / 349,229,- / 279,229,- / 279,-

Ke každému steaku podáváme jednu omáčku dle Vašeho výběru zdarma.

400g

Kuřecí nudličky se šunkou a žampiony ve smetanové omáčce
Pikantní vepřová směs se zeleninou

special

149,-/219,169,-/249,139,-/189,169,-/249,139,-/189,229,-

139,139,-

1000g
800g

Pečená vepřová žebra v BBQ omáčce
Pečené vepřové koleno na černém pivu
(počkáš si až 1,5 hod., ale stojí to za to!!!)

169,179,-

150g

Tatarák ze svíčkové s 6 topinkami a česnekem
(na přání namícháme)

189,-

Abys jídlo lépe vstřebal, pomůžou ti bylinky. Panák Ferneta máš ke speciálům ZADARA!!!

Přílohy (130g)

Vařené brambory
Šťouchané brambory
Smažené hranolky
Americké brambory
Bramborové krokety
Bramborové chipsy
Fazolové lusky se slaninou a česnekem
Kukuřice na másle
Grilovaná zelenina na olivovém oleji
4ks Bramboráčky
Samostatná příloha

Dezerty

ICE CREAM SUNDEE zmrzlina
Palačinky s ovocem, zmrzlinou a šlehačkou
Čokoládový foundant s lesním ovocem
Horké lesní ovoce se zmrzlinou a šlehačkou

Studené omáčky (30g)
Tatarská omáčka
Whiskey - barbeque omáčka
Česneková omáčka
Cibulová marmeláda
Kečup		

Připravujeme:
RARE (jemně propečený s rudým vnitřkem)
MEDIUM (již propečený s rudým středem)
WELL - DONE (plně propečený - nedoporučujeme)
Beefsteak se sázeným vejcem a anglickou slaninou
Beefsteak v jemné hříbkové omáčce
Flank steak na pepři
Flank steak na restované cibulce

Steak z vepřové krkovičky + omáčka dle Vašeho výběru
Medailonky z vepřové panenky + omáčka dle Vašeho výběru
Grilovaný kuřecí steak + omáčka dle Vašeho výběru
Vepřová panenka plněná špenátem a čedarem
Kuřecí kapsa plněná sušenými rajčaty a mozzarellou

Teplé omáčky (30g)
Lišková omáčka
Hříbková omáčka
Pepřová omáčka
Bylinková smetanová omáčka
Sýrová omáčka
Bylinkové máslo

25,30,30,30,30,35,40,40,40,35,+10,49,69,59,59,20,30,20,30,15,30,30,30,30,30,30,-

