# 02

THE MENU
PŘEDKRMY•STEAKY•BURGERY•HLAVNÍ CHODY•ŠPAGETY•SALÁTY•DEZERTY

Polévky

Předkrmy a malé pokrmy

Silný kuřecí vývar z pečených kostí
Carpaccio z hovězího masa s rukolou
hoblinkami parmezánu, olivovým olejem a
½ bagetky…………………....….......

135 Kč

Hovězí rostbíf pečený v marinádě z piva
Guinness, mladé listy salátu, ½ bagetky
………..……………….………………….…145 Kč

kořenová zelenina, vaječné nudle

………………………………………………………… 45 Kč
Cuketový krém, pečené krutony, bylinkové pesto
………………………………………………………………………………… 45 Kč
Polévka dle denní nabídky
informace u obsluhy

Hovězí tataráček 80g /150g

………………………………………………………………………..……….. 35 Kč

Namíchaný, topinky 3ks/6ks, listový salátek

………………………....... 160 Kč / 240 Kč
Variace krájených klobásek
karamelová cibulka, ½ bagetky

……………………………………. 125 Kč
Variace krájených sýrů
brusinkové chutnay, ½ bagetky

……………………………………. 125 Kč
Naše křupavé bramborové chipsy
s dipem dle vašeho výběru

……………………………………... 49 Kč
Naše křupavé batátové chipsy
s dipem dle vašeho výběru

…………………………………….. 55 Kč
Nachos
s dipem dle vašeho výběru

………………………………..….… 49 Kč

Burgery
Burgery podáváme v úpravě medium s hranolkami Julienne

Hovězí Burger NELLY / Double hovězí burger NELLY
karamelová cibule, sýr čedar, slanina, rukola, dip dle vašeho výběru, hranolky

………….……………………..………..…..………………….…… 168 Kč/205 Kč
Burger s trhaným hovězím masem Chuck roll
marináda, Coleslaw salát, listy salátu, hranolky

……………………………………………………….…..…..…..………..... 168 Kč
Kuřecí Burger
kuřecí steak, rajče, listy salátu, bylinkové pesto, dip dle vašeho výběru, hranolky

………………………………………………..……..….….…..………..…. . 165 Kč
Vegetarián Burger
pečená mozzarella, rajčata, cuketa, lilek, bylinkové pesto, dip dle vašeho výběru a hranolky

…………………………………………………….………………..……...... 155 Kč

Smažené cibulové kroužky
s dipem dle vašeho výběru

………………………………..…..... 59 Kč

Saláty

Dipy/Omáčky

Grilované kuřecí kousky, barevná čočka, listy salátu
čerstvá zelenina, medový vinaigrette, kozí sýr, ½ bagetky

……………………………………………………………….. 175 Kč
Trhaný hovězí Chuck roll nebo hovězí rostbíf
Tatarka, Kečup,
Česnekový, Sweet-chilli,
Bylinkový, Barbecue……..dip
à…………………………..….…... 25 Kč
Pepřová omáčka
Demi glacé omáčka
à ………………..…………..…… 29 Kč

listy salátů, čerstvá zelenina, vinaigrette hrubozrnná hořčice, parmezán a ½ bagetky

…………………………………………………………….……………….. 185 Kč
Caesar s krutony a hoblinkami parmezánu
ančovičkový dresink, listy římského a ledového salátu

……………………………………………………………………………….145 Kč
Caesar s kuřecím masem, krutony a hoblinkami parmezánu,
ančovičkový dresink, listy římského a ledového salátu

………………………………………………………………………………185 Kč

# 02

Masa z grilu

Přílohy

Steak z vyzrálé svíčkové
……………………… 200g/300Kč, 300g/450Kč, 400g/600 Kč

Julienne hranolky
…………………………………..… 40 Kč

Steak z vyzrálé květové špičky
……………………...… 200g/230Kč, 300g/340Kč, 400g/450 Kč

Pečené brambory grenaille
…………………………………...… 40 Kč

Vepřová panenka s bylinkami
……………………………………………………….………………… 200g / 175 Kč

Grilovaná zelenina

Grilované krůtí prso s bylinkami
……………………………………………………….………….…...… 200g / 165 Kč

sezónní zelenina, cibule, žampiony

…………………………………...… 49 Kč
Míchaný salátek z čerstvé zeleniny
medový vinaigrette

Grilovaná treska tmavá s bylinkami
……………………………………………………….………….…...… 200g / 175 Kč

…………………………………...… 49 Kč
Trhané salátové listy
medový vinaigrette

……………………………………... 40 Kč

Hlavní chody
Irish stew, dušené jehněčí a hovězí maso
zelenina, bramborové grenaille

………….……….………………………..……. 230 Kč
Fish and chips
treska tmavá smažená v těstíčku dle naší receptury, salát Coleslaw, hranolky Julienne

……………………………………………………….……….………….….… 210 Kč
Grilované krůtí prso
pečená zelenina na bylinkách, demi glace omáčka

Ošatka pečiva
…………………………………..… 20 Kč
Bageta
…………………………………...… 40 Kč
Topinky 4 kousky
……………………………..…….… 30 Kč
Čočkové ragú se zeleninou a bylinkami
……………………………………... 49 Kč

……………………………………………………….………….……….….… 190 Kč
Pomalu pečený váleček z vepřové panenky
čočkové ragú se zeleninou a bylinkami, demi glace omáčka

Dezerty

……………………………………………………….…………….…….……. 240 Kč
Pečená vepřová žebra v pikantní marinádě
salát Coleslaw, chléb nebo bageta nebo hranolky Julienne

……………………………………………………….……………….…….…. 195 Kč
Quessadilla s kuřecím masem
sýr, paprika, zeleninový salátek, bylinkový dip

……………………………………………………….……………….….……. 179 Kč
Quessadilla s trhaným hovězím masem Chuck roll
zeleninový salátek a rustikální majonéza

……………………………………………………….……………….….……. 185 Kč
Quessadilla se třemi druhy sýra
hermelín, eidam, niva, zeleninový salátek

………………………………………………………………………………… 175 Kč

Palačinky s borůvkovým žahourem a
šlehanou smetanou
…………………………………..…. 85 Kč
Vanilkové s Crème Brûlée ovocným
salátkem
s medovou zálivkou

…………………………………..…. 85 Kč
3 kopečky zmrzliny s ovocným salátkem
s medovou zálivkou, šlehaná smetana
(vanilka, čokoláda, jogurt s malinou)

…………………………………….. 89 Kč
Zmrzlina
čokoláda / vanilka / jogurt s malinou

à …………………………………… 20 Kč

Špagety
Spaghetti aglio olio peperoncino e rucola, parmezán
………….…….……………………………………… 155 Kč
Spaghetti s kousky vepřové panenky
šalotka a baby špenát, cherry rajčata, smetanová omáčka, parmezán

……………………………………………………….………….…….……. 175 Kč

