
Polévka:
0,2l dle denní nabídky

Hlavní chody:
1 200g Jack Daniel´s Burger 239 Kč

(vyzrálý Irský chuck-roll, slanina, cheddar, dresing, lupínky nacho)

2 600g Hovězí pečená žebra "Sous-vide" s hořčicí, křenem a chlebem 319 Kč
3 200g Hovězí trhaná žebra v rozpečeném chlebu s cheddarem 269 Kč
4 200g Beefsteak z pravé svíčkové s pepřovou omáčkou a šťouchanými bramborami/hranolkami 299 Kč
5 200g Minutkový chilli-gulášek z pravé svíčkové s cibulkou a bramboráčky 299 Kč
6 180g Hovězí guláš z kližky na černém pivu, zahuštěný kváskovým chlebem, bramboráčky 170 Kč
7 180g Jelení kýta s brusinkovo-smetanovou omáčkou a perníkovým knedlíkem 199 Kč
8 600g Vepřová žebra "Sous-vide" s BBQ, hořčicí, křenem a chlebem 189 Kč
9 200g Marinovaná vepřová krkovička s čerstvou cibulkou a šťouchanými bramborami/hranolkami 179 Kč

10 200g Špikovaný špalek z vepřové panenky se smetanovo-hříbkovou omáčkou 239 Kč
a šťouchanými bramborami/hranolkami

11 200g Medailonky z vepřové panenky s pepřovou omáčkou a šťouchanými bramborami/hranolkami 195 Kč
12 200g Quesadilla "Mexicano" (tortilla, kuřecí maso, salsa, cheddar, salát, zakysaná smetana) 189 Kč
13 200g Pestrý salát s filírovaným kuřecím prsíčkem, dressingem, krutony a parmazánem 189 Kč
14 200g Kuřecí prsíčko gratinované sýrem se šťouchanými bramborami/hranolkami 189 Kč
15 200g Hovězí tatarák z pravé svíčkové, topinky, česnek 239 Kč
16 200g Halloumi Burger v pšenično-žitné bulce (Kyperský gril. sýr, dressing, salát, lupínky Nacho) 169 Kč
17 180g Grilovaný kozí sýr balený ve slanině s brusinkami, vlašskými ořechy, olivami, krutony 179 Kč

a mixem salátů
18 170g Velký řecký salát s rajčaty, okurkou, paprikou, olivami, červenou cibulkou a balkán. sýrem 139 Kč

Smažená jídla:
19 200g Smažený vepřový řízek, bramborový salát (vařený brambor) 185 Kč
20 200g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát (vařený brambor) 185 Kč
21 150g Smažený eidam, hranolky 150 Kč

Dezerty:
22 "Churros" - rozpečené tyčinky z odpalovaného těsta 75 Kč

s vanilkovou zmrzlinou a karamelem

Cena včetně obalu
Objednávky na telefonním čísle: 777 643 039
Rozvoz a okénkový výdej:   Po - Čt 10 - 16 hod
                                                 Pá - So 10 - 18 hod


