Otevírací doba kuchyně
Po - Čt
11:00 - 22:00
Pá
11:00 - 24:00
So
11:30 - 24:00
Ne
11:30 - 22:00
Poslední objednávky přijímáme 10 min. před koncem provozní doby.
Za poloviční porce si účtujeme 70% z ceny.

MENU

HLAVNÍ JÍDLA

BURGERY

300g Hovězí rib eye steak
349,200g Špalíček vepřové panenky s glazírovanými švestkami 199,150g Ražniči z vepřové panenky
199,200g Grilovaná vepřová panenka s houbovým risottem
a parmezánem
239,300g Vepřová krkovice na voňavém rozmarýnu
245,200g Smažený vepřový řízek z kotlety s citronem
129,200g Smažený kuřecí řízek s citronem
129,200g Kuřecí prsa na bylinkovém másle s grilovanou zeleninou 190,200g Smažená kuřecí kapsa plněná slaninou a francouzským Roquefortem 175,200g Losos v bylinkové marinádě s grilovanými zelenými
fazolkami se slaninou a parmezánem
285,200g Pikantní masová směs
165,-

BEZMASÁ JÍDLA
150g Smažený sýr s tatarskou omáčkou
150g Smažený hermelín s tatarskou omáčkou
250g Linguine s rajčaty, čerstvou bazalkou
a parmezánovými hoblinami
250g Kuskus s grilovanou zeleninou a parmezánem
120g Halloumi burger (Grilovaný sýr Halloumi, polníček,
majonéza, rajče, barbecue omáčka)

119,119,149,159,189,-

JÍDLA K PIVU A VÍNU
150g Grilovaná klobása z domácího uzenářství s křenem
a pečivem
75,100g Čerstvě míchaný tatarák s topinkami a česnekem
179,Dle váhy - Grilované vepřové koleno, křen, hořčice, kyselá okurka, pečivo 100 g / 27,500g Barbar kuřecí křidélka s BBQ omáčkou,
salátkem Coleslaw a bagetkou
175,500g Texaská pikantní kuřecí křidélka se sweet-chilli omáčkou
a bagetkou
195,800g Řízková mísa s nakládanými okurkami a citronem, pečivo
(400g vepřových řízečků, 400g kuřecích řízečků)
450,400g Kuřecí kousky v Panko strouhance, pečivo (sweet chilli
a BBQ dip)
300,500g Sýrový talíř s pečivem (Cheddar, Camembert, Niva,
Eidam, Mozzarella)
340,200g Nachos tortilla chips s rozpečeným sýrem cheddar,
zakysaná smetana, salsa
89,200g Domácí bramborové lupínky s česnekovým dipem
54,200g Domácí celerové lupínky s česnekovým dipem
54,150g Cibulové kroužky v pivním těstíčku s česnekovým dipem 79,4 ks Domácí mini bramborák se zakysaným zelím
79,200g Topinka s pikantní masovou směsí
99,150g Švejkovská topinka
89,-

OMÁČKY

Hříbková omáčka 50,-

/

Pepřová omáčka 50,-

200g Cheese Burger
(Hovězí burger, cibule, okurka, cheddar, hořčičná omáčka,
kečup, hranolky, salátek Coleslaw)

170,-

200g Bar Bar Burger
175,(Hovězí burger, cheddar, opečená slanina, červená cibule, rajče,
salát, slaninéza, BBQ omáčka, hranolky, salátek Coleslaw)
200g Plum Burger
175,(Hovězí burger, cheddar, pražená cibulka, salát, slaninéza, opečená
slanina, švestková omáčka , hranolky, salátek Coleslaw)
200g Egg Burger
170,(Hovězí Burger, cheddar, slaninéza, salát sázené vejce, opečená slanina, hranolky, salátek Coleslaw)
200g Chicken Burger grill
170,(Grilovaný kuřecí steak, sweet-chilli omáčka, majonéza, salát,
hranolky, salátek Coleslaw)
200g Chicken Burger
170,(Smažená kuřecí prsa v lupínkách, tatarská omáčka, rajče, hranolky
a salátek Coleslaw)
250g Barbar tortilla s kuřecím masem, nachos, salsa,
zakysaná smetana

169,-

250g Qurrito s nachos, salsou a zakysanou smetanou
(tortilla, kuřecí maso, čedar, kukuřice)

169,-

SALÁTY
300g Zeleninový salát s kuřecím masem v kukuřičných lupínkách,
hořčičným dresingem a bagetkou
155,300g Pikantní zeleninový salát s česnekem, chilli, kozím sýrem,
ořechy a pečivem
155,300g Caesar salát s ančovičkovým dresingem, kuřecím masem
a krutony
149,300g Variace listových salátů s ořechy, grilovanou červenou
řepou, kuřecími kousky a bagetkou
149,300g Variace listových salátů s grilovaným hermelínem
a brusinkami, bagetka
149,-

TĚSTOVINY
250g Pappardelle ve smetanové omáčce s listovým špenátem,
parmezánem a grilovaným kuřecím masem
140,250g Penne s kuřecím masem, smetanou a parmezánem
135,250g Gnocchi s kuřecím masem ve smetanovo-hořčičné
omáčce		
135,250g Gnocchi s kousky vepřové panenky a hříbkovo-smetnovou
omáčkou
155,-

DEZERTY
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou
4 ks Skořicové lívance s višňovým coulis a zakysanou smetanou
1 ks Čokoládový dort s poctivou vanilkovou zmrzlinou
1 ks Dezert dle denní nabídky

99,89,89,60,-

200g Grilovaná zelenina
200g Zelené fazolky
Domácí tatarská omáčka
Dip (sweet-chilli, barbecue, česnekový, kečup)

57,47,22,22,-

PŘÍLOHY
200g Steakové hranolky
200g Krokety
200g Opečené brambory se slaninou a pažitkou
200g Basmati rýže

37,37,37,37,-

