
Rozvoz a okénkový výdej

Nabídka na Sobotu 8.5.2021

Polévky:  
0,2l Mrkvový krém se zázvorem (1,7)

TOP / HIT dne:
150g Banán smažený v tortile se sladkou zakysanou smetanou, karamelem a mangem (1,7) 75 Kč
250g Vyzrálý "Rib-Eye" steak z Uruguayského býka, grilovaná zelenina (2) 249 Kč
250g Slávky na bílém víně s mořskou solí, máslem, petrželkou a rozpečenou bagetkou (1,2,3,7) 179 Kč

Hlavní jídla:
1 150g Kukuřičné placky Tacos s trhaným žebrem, cheddarem, dressingem a salátem (1,3,7,10) 85 Kč
2 150g "Fish and Chips" (Třeboňský kapr, bramborové lupínky, pikantní dip) (1,3,7,10) 85 Kč
3 150g Zeleninové lečo s uzeninou a vejcem, petrželový brambor (1,3,7,9) 85 Kč
4 150g Vepřový řízek, brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 119 Kč
5 200g Řecký salát s okurkami, rajčaty, paprikami, černými olivami, balkánským sýrem 139 Kč

a červenou cibulkou (7)
6 170g Grilovaný Kyperský sýr Halloumi s pampeliškovým medem, mladými saláty a ořechy (1,3,7) 159 Kč
7 170g Kuřecí prsíčko "Supreme" balené v prosciuttu, grilovaná zelenina  179 Kč
8 200g Medailonky z vepř. panenky s pepř. omáčkou, hranolky (1,7) 189 Kč
9 200g Quesadilla ,,immunity" (1,7,10) 189 Kč

(tortila s kurkumou, kuřecím prsíčkem, salsa, cheddar, jalapeño)

Minutková jídla:
120g Caesar salát s ančovičkovým dressingem,krutony, kuřecím prsíčkem, 169 Kč

slaninou a parmazánem (1,3,4,7,10)

150g Grilovaný kozí sýr balený ve slanině se salátem, ořechy, brusinkami 169 Kč

a krutony (1,3,7)

200g Quesadilla "Mexicano"  (tortila, kuřecí prso, salsa, sýr, salát) (1,7) 175 Kč

300g Vyzrálý Brazilský Striploin-steak s pepřovou omáčkou a steak hranolky 249 Kč

300g Fajitas z vyzrálého jihoamerického steaku s grilovanou paprikou a cibulí, 249 Kč

teplá tortilla (1,7)

Burgerová nabídka:

200g Jack Daniel´s Burger z hovězího masa se slaninou a cheddarem, dressingem 175 Kč

a hranolkami (1,3,7,10)

200g Salsa Mexicáno Burger (1,3,7,10) 175 Kč

(vyzrálé hovězí, salsa, cheddar, koriandr, salát, lupínky Nacho)

Dezert:  

2 ks "Churros" - rozpečené tyčinky z odpalovaného těsta 75 Kč

s vanilkovou zmrzlinou a karamelem (1,3,7)

1 ks Cheesecake s redukcí z lesního ovoce a čerstvými malinami 65 Kč

* polévka v ceně menu

* změna přílohy 10 Kč

* samostatná polévka 30,-

Cena včetně obalu
Objednávky na telefonním čísle: 777 643 039   možné již od 8:00 hod
Rozvoz a okénkový výdej: Po až So   10 - 16 hod

Ne            Zavřeno


