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JÍDELNÍ LÍSTEK
POLÉVKA Z PEČENÉ ZELENINY S LUPÍNKY Z PASTINÁKU 67,jemné pyré s bylinkovým olejem a opékaným toustem

NAŠE GULÁŠOVÁ POLÉVKA Z HOVĚZÍHO ŽEBRA S BRAMBORY A ZAUZENOU PAPRIKOU 74,přihuštěná střídkou, rozpékaný chléb

PASTRAMI SANDWICH 154,plátky uzeného hovězího hřbetu, ementál, omeletka, BBQ aioli,
opékaný máslový chléb, podáváme se salátkem
a hořčicovým dresinkem

GRATINÉÉÉ BAGUETTE 139,ramínko z přeštíka pomalu dělané v přírodní šťávě s pastinákem
a brukví, camembert, hořčicová majonéza, nakládaná okurka
a nakuřované barbecue, vše zapékané v naší bagetě

CLUB SANDWICH 147,grilovaná kuřecí filátka, pečené vejce, slanina, rajčata,
naše majonéza, listové salátky,
vše na opékaném máslovém chlebu

ROASTBEEF 155,plátky roštěnce z jalovičky nakládané v dijonské hořčici,
směsí pepřů a bylinek, karamelizovaná cibulka, chipotle aioli,
čerstvá zelenina a opékaný máslový chléb

ZAPÉKANÉ NACHOS 139,lupínky z kukuřičné tortilly, fazolové chilli,
restovaná salsa, čedar

FRITZ 157,naše hranolky s pomalu dělaným krkem z býčka,
nakuřovaným barbecue a ementálem

SALÁTY

CAESAR 154,- / 189,listy římského salátu s parmazánovým dresingem, rajčata, pečené vejce
slaninový chips, štípaný parmazán a grilovaná bagetka
podávámes grilovanými medailonky z kuřecích filátek

VENKOVSKÝ ŘECKÝ SALÁT 154,- / 189,rajče, papriky, okurka, listové saláty, červená cibulka, olivy,
vodnice a hořčicový dresink, čerstvý sýr nakládaný s bylinkami
a olivovým olejem, opékaný máslový chléb

STRIPS SALÁT 154,- / 189,rajče, papriky, okurka, listové saláty, červená cibulka, vodnice a hořčicový dresink, kuřecí filátka smažená v corn flakes

BURGERY

Každý den připravujeme speciální burger, najdete jej v denním menu

CLASSICC 179,170g grilovaného hovězího, naše majonéza, zapékaný gouda,
nakládaná okurka, rajče, opékaná slaninka, červená cibule

PETER´S 184,170g grilovaného hovězího, jalapeňo´s HOT aioli, zapékaný čedar,
restovaná salsa, chorizo, pečené vejce a cibulka nakládaná
v jablečném octu

SNIPER 247,340g grilovaného hovězího, majonéza s nakládaným pepřem
a smaženou cibulkou, fazolové chilli, zapékaný čedar,
grilovaná slanina, červená cibule

FARM BOY 189,plátky roštěnce z jalovičky nakládané v dijonské hořčici, směsí
pepřů a bylinek, sýrová gratina, hořčicová majonéza, rajčata,
nakládaná okurka, smažená cibulka, náš badyánový kečup

HELL BITCH 184,170g grilovaného hovězího, jalapeňo´s HOT aioli, čedar, camembert,
karamelizovaná cibulka, pesto se směsí chilli papriček, bylinek
a nakládaných rajčat

SMAŽÁK 184,170g grilovaného hovězího, naše majonéza, smažený ementál,
nakuřované barbecue

CAESAR STYLE 167,170g grilovaných kuřecích filátek, parmazánová majonéza, rajče,
pečené vejce, slaninový chips, listy římského salátu

POULLED RIBS 198,200g hovězích žeber přes noc pečených s brukví a pastinákem,
sýrová gratina, aioli s nakládaným pepřem a smaženou šalotkou,
nakuřované barbecue, červená cibulka a rajčata

WEGEE LOOOP 167,grilovaná placka z pečené řepy, batát, česnekového konfitu a bylinek, sojová majonéza, rajčata, vodnice, náš badyánový kečup
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HLAVNÍ JÍDLA
PULLED WRAP 187,pomalu dělané ramínko z přeštíka, nebo žebra z býka, aioli
s nakládaným pepřem a smaženou šalotkou, fazolové chilli,
čedar, restovaná salsa a listové saláty, podáváme s našimi hranolky

LOUSIANA HOT WINGS 214,400g křidélek marinovaných s tymiánem, česnekem a barbecue,
podáváme s čerstvou zeleninou a dvěma omáčkami
dle vašeho výběru

Rib eye stek 394,300g vyzrálého hovězího, pečené vejce, chilli z fazolí a zeleniny, batátové hranolky

PŘÍLOHY
BATÁTOVÉ HRANOLKY 97,hranolky smažené ze sladkých batát s mořskou solí
podáváme se salátem coleslaw a omáčkou dle Vašeho výběru
MALÝ SALÁTEK 68,čerstvá zelenina a listy mladých salátů s hořčicovým dresingen

NAŠE HRANOLKY 54,z brambor od farmáře Péti s bylinkovou solí
RESTOVANÁ ZELENINA 68,sezonní zelenina s bylinkami a výhonky
NAŠE OPÉKANÉ MÁSLOVÉ PEČIVO 39,-

OMÁČKY
Naše majonéza s kapari a okurčičkami, parmazánová omáčka, nakuřované barbecue,
badyánový kečup, majonéza s nakládaným pepřem a smaženou šalotkou,
jalapeňo´s HOT ailoi, hořčicová majonéza 25,-

DEZERTY
CHOCOLATE CAKE 97,dortík z belgické čokolády s ostružinovým sirupem a strouhaným perníkem
PANCAKEKS 129,lívance ze špaldové mouky s javorovým sirupem a sekanými ořechy

