Burgery Hovězí
Hovězí grill burger 200g + 250g hranolky

269,-

250g hovězí maso koření, ang. slanina, slaninový džem, zelenina, sýr čedar, cibulové kroužky, sázené vejce

Hovězí grill burger pepřový 200g + 250g hranolky

249,-

250g hovězí maso, koření pepřový steak, ang. slanina, lolo salát nebo ledový salát, červená cibule, paprika, sýr
čedar, cibulové kroužky,

Hovězí grill burger česnekový 200g + 250g hranolky

249,-

250g hovězí maso česnek, ang. slanina, zelenina, sýr čedar, cibulové kroužky,

Burgery masové vepřové
Vepřový burger-trhané maso + 250g hranolky

229,-

200g trhané vepřové maso, lolo salát nebo ledový salát, zelenina, sýr cheddar

WESTERN Burger 200 g krkovice steak + 250g hranolky

249,-

200g vepřová krkovice,angl.slanina,sázené vejce,smažená cibulka,sýr čedar,zelenina,bbq dreasing.

Vepřový gril burger-ang. slanina krkovice steak + 250g hranolky

229,-

200g vepř.krkovice,angl.slanina,zelenina,dreasing,sýr čedar.

Vepřový gril burger-slaninový džem, krkovice steak + 250g hranolky 229,200g vepřová krkovice,náš slan.džem,zelenina,dreasing,sýr čedar.

Burgery masové kuřecí
Kuřecí burger hermelín-kuřecí steak + 250g hranolky

199,-

gril.hermelín ,zelenina,BBQ dreasing.

Kuřecí burger -kuřecí steak + 250g hranolky

189,-

Slanina,sýr čedar,zelenina,dreasing.

Kuřecí burger v kukuřičných lupíncích + 250g hranolky

189,-

Steak v kukuř.lupíncích,zelenina,dreasing,sýr čedar.

Kuřecí burger slaninový džem + 250g hranolky
náš slanin.džem,sýr čedar,zelenina,dreasing.

185,-

Burgery bezmasé
Burger hermelín + 250g hranolky

169,-

smažený hermelín 100g,zelenina,dreasing.

Burger smažák + 250g hranolky

149,-

smažený sýr 120g,zelenina,dreasing.

Burger smažák slaninový džem + 250g hranolky

169,-

náš sl.džem ,smažený sýr,120g,zelenina,dresing.

Vepřové na grillu
Vepřová krkovice 200g-Country BBQ

189,-

Country BBQ koření se zauzenou paprikou, cibulí a česnekem

Vepřová krkovice 200g-Picante Mexiko

189,-

Picante Mexiko pikantní kořenící směs s pálivou paprikou, cibulí a česnekem

Vepřová krkovice 200g – Steak America

199,-

Steak America směs se zeleným pepřem, doplněná chilli papričkami a třtinovým cukrem.

Vepřová krkovice 200g – Gaucho Argentina

189,-

Gaucho Argentina výrazná kořenící směs s česnekem , oreganem a chilli

Vepřová krkovice 200g – Kansas BBQ

199,-

Kansas BBQ je nejjemnější sladká kořenící směs s třtinovým cukrem, paprikou, kouřovým aroma a chilli

Vepřová krkovice 200g – Mafia Coffe

169,-

Mafia Coffe je směs středomořských bylin a kávy espresso

Kuřecí na grillu
Kuřecí 200g-Angus & Oink Feather Duster

169,-

Díky chutím papriky, pomeranče, citrónu a papriček chipottle je tato kořenící směs sladká, mírně pálivá a
perfektně se hodí k přípravě veškeré drůbeže

Kuřecí 200g-Angus & Oink Rubba Jalapeno

169,-

Směs několika druhů koření, soli a cukru, která dodá bombastickou, hravou chuť jižanské kuchyně s prvky kuchyně
kreolské. Směs koření je určena pro barbecue, gril.

Kuřecí 200g-Angus & Oink Hot N Hostile Seasoning

169,-

Pálivou chuť zaručuje zelené Jalapeňo a Habanero, co posune chuť Chilli na jinou úroveň speciálně pro ostrá
kuřecí. Přibarveno červenou řepou, zauzenou paprikou a drcenou španělskou paprikou s cibulovým granulátem,
sušeným česnekem a oreganem.

Kuřecí 200g-Angus & Oink Exodust Jamaican

149,-

Směs bylinek, chilli a koření nadchne celý národ energií Jamajky! K jejímu vytvoření nás inspirovalo jídlo z
pouličních stánků na Trinidadu a Jamajce

Řízky Kuřecí A Vepřové
XXL Kuřecí řízek

189,-

Křehčený kuřecí řízek prsní

129,-

Křupavé kuřecí nugety 250g

139,-

Kuřecí MINI řízečky 300g

199,-

(300g kuřecí prsní řízečky, opečený chléba, okurek)

Kuřecí stripsy 6 ks

199,-

Vepřový řízek-z vep. krkovice

149,-

Vepřový řízek česnekový-vep. krkovice

149,-

Vepřový řízek marinovaný-z vep. krkovice

149,-

PIZZA na tenkém těstě
Normal

01-

Jumbo

Margarita

32cm

45cm

139,-

229,-

149,-

229,-

(tomato, mozzarella, bazalka, alergeny 1,7)

02-

Hawai

(tomato, mozzarella, šunka,ananas, alergeny 1,7,12)

03-

Šunková

149,-

269,-

(tomato, mozzarella, šunka, alergeny 1,7,)

04-

Žampionová

149,-

269,-

(tomato, mozzarella, šunka, žampiony,alergeny 1,7,)

05-

Špenátová

169,-

269,-

(tomato, smetana, mozzarella, anglická,špenát, česnek, alergeny 1,7,9)

06-

Ostravská

169,-

249,-

(tomato, mozzarella, anglická,klobása, cibule, česnek, alergeny 1,3,7)

07-

Pivrncova

169,-

289,-

(tomato, mozzarella, šunka, anglická, niva, tvarůžek, žampiony, alergeny 1,3,7)

08-

Pozdrav z Nebe

179,-

289,-

(tomato, mozzarella, šunka, vysočina, kuřecí nudličky, , žampiony, kukuřice, alergeny 1,7)

09-

Salámová Extra

179,-

289,-

(tomato, mozzarella, šunka, anglická, vysočina, paprikáš, klobása, kozí rohy, alergeny 1,7)

10-

Vítek

189,-

269,-

(tomato, mozzarella, šunka, vysočina, paprikáš, kukuřice, hermelín, alergeny 1,7)

11-

Div Světa

189,-

289,-

(tomato, mozzarella, uzený sýr, niva, anglická, vysočina, klobása, kukuřice, cibule, alergeny 1,3,7)

12-

Marco Pollo

189,-

299,-

(smetana, mozzarella, šunka, anglická, vysočina, kuřecí nudličky , porek, cibule, alergeny
1,3,7)

13-

Kuřecí Delikatesa

189,-

299,-

(tomato, mozzarella, šunka, rajče, olivy, kuřecí nudličky, hermelín, alergeny 1,3,7)

14-

Pizza Naty

189,-

289,-

(tomato, mozzarella, šunka, anglická, paprika, hermelín, tvarůžek, alergeny 1,7)

15-

Pálivka

169,-

299,-

(tomato, mozzarella, paprikáš, hermelín, kukuřice, feferonky, paprika 1,7)

16-

Ďáblovo Pokušení

189,-

299,-

(tomato, mozzarella, šunka, paprikáš, paprika, cibule, feferony,chilli, alergeny 1,3,7)

Sýrové a bezmasé pizzy na tenkém těstě

17-

Sýrová specialita

179,-

269,-

(tomato, mozzarella, uz. sýr, niva, hermelím, alergeny 1,7)

18-

Sýrová bomba

195,-

289,-

(tomato, mozzarella, uz. sýr, niva, hermelín, tvarůžky, alergeny 1,7)

19-

Tvarůžková

169,-

289,-

(tomato, mozzarella, tvarůžek, cibule, alergeny 1,7)

20,- Pizza brot

85,-

(koření, niva, česnek, alergeny 1,7)

Polévky
Dle denní nabídky

Sýrové dobroty
Smažený sýr

115,-

(120g obalovaný sýr, trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Smažený sýr se šunkou

119,-

(120g obalovaný sýr, šunka, trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Smažený sýr v kukuřičných lupíncích

129,-

(120g obalovaný sýr, kukuřičné lupínky trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Král sýrů HERMELÍN ORIGINÁL 200g

199,-

(200g obalovaný sýr, trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Král sýrů HERMELÍN ORIGINÁL 120g

145,-

(120g obalovaný sýr, trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Král sýrů HERMELÍN ORIGINÁL ZELENÝ PEPŘ 120g

145,-

(120g obalovaný sýr, trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Král sýrů HERMELÍN ORIGINÁL LAHŮDKOVÁ PAPRIKA 120g 145,(120g obalovaný sýr, kukuřičné lupínky trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Olomoucké tvarůžky kolečka velké 5ks

169,-

(obalovaný sýr, trojobal, obloha, alergeny 1,7)

Smažené korbačíky 5ks 150g
(5k velké smažené korbačíky)

169,-

Kuřecí dobroty
MAXI Kuřecí křídla smažená (doba přípravy 30min.)

269,-

(900g kuřecí křídla, sladká chilli omáčka, opečený chléb, salát, alergeny 1,7)

Kuřecí řízečky MINI

199,-

(300g kuřecí prsní mini řízečky, opečený chleba, okurek,1,3,7)

Grilovaná kuřecí kapsa 200g s nivou

145,-

(200g kuřecí prsa,niva, trojobal, alergeny 1,7)

Grilovaná kuřecí kapsa 200g s anglickou slaninou a eidamem149,(200g kuřecí prsa, anglická slanina, eidam, trojobal,1,3,7)

Grilovaná kuřecí kapsa 200g se šunkou cheddarem

139,-

(200g kuřecí prsa, anglická slanina, eidam, trojobal,1,3,7)

Kuřecí steak 200g

149,-

(200g kuřecí prsa, 1,7)

Chuťovky k pivu
Topinka s kuřecí směsí

149,-

(100g kuřecí maso, zeleninová směs, sýr, topínka 1,3,7)

Topinka s tvarůžkou

135,-

(3x tvarůžek, cibule, kapie, pórek , topínka 1,3,7)

Přílohy
Hranolky 200g

45,-

Hranolky s příhutí BACON CHEDDAR 200g

59,-

Hranolky s příhutí GARLIC PARMESAN 200g

59,-

Americké brambory 200g

49,-

Hash brown (bramborová placička) 1ks

20,-

Bramborové lupínky 200g

49,-

Bramborové mřížky 200g

49,-

Mozzarella tyčinky 5ks

69,-

Jalapeňo poppers 5ks

89,-

Cibulové kroužky 10ks

69,-

Batátové hranolky 180g

65,-

Krajíc chleba

3,-

Strouhaný sýr

25,-

Saláty
Coleslaw

39,-

Zeleninová příloha

45,-

Dipy
Cheddar omáčka

35,-

Tzatziky

28,-

Jalapeňe

28,-

Sladká chilli

28,-

Švestkový jemně pikantní dip

29,-

Pepřový dip

28,-

Ďábelská omáčka

28,-

Chipollete BBQ

28,-

Tatarská omáčka Hellmans, Kečup

30,-

Zauzená tatarská omáčka

30,-

Sýrová omáčka

20,-

Sýrová omáčka MAXI

35,-

Hmotnost veškerých surovin je v syrovém stavu. Seznam alergenů je u obsluhy restaurace
tel. restaurace +420 732 725 900

