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NAŠE GRILOVANÉ KLOBÁSKY
300g jehněčí ramínko a žebírka z mangalice s tymiánem a konfitovaným česnekem v přírodním střívku,
restovaná cibulka, naše medová hořčice
194,-

CLUB SANDWICH

ROASTBEEF

grilovaná kuřecí filátka, pečené vejce, slanina, rajčata,
hořčicová majonéza, listové saláty,
vše na opékaném máslovém chlebu
167,-

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

ZAPÉKANÉ NACHOS

SALÁT CAESAR

lupínky z kukuřičné tortilly, fazolové chilli,
restovaná salsa, čedar
139,-

listy římského salátu s parmazánovým dresinkem, rajčata, pečené
vejce, slaninový chips, štípaný parmazán a grilovaná bagetka,
grilované kuřecí medailonky
malý 154,- / velký 189,-

TURKEY SALÁT

GOAT SALAD

listové saláty, rajčata, papriky, okurky, červená cibule, dresink
z medové hořčice, krůtí prsíčka restovaná
s cibulkou na petrželkovém oleji
malý 154,- / velký 189,-

avokádo, rukola, mangové bubbles, okurka, listové saláty,
limetka, grilovaný kozí sýr
malý 176,- / velký 219,-

LOUISIANA HOT WINGS

RIB EYE STEAK

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

300g vyzrálého hovězího, pečené vejce, chilli z fazolí
a zeleniny, naše hranolky
394,-

BATÁTOVÉ HRANOLKY

NAŠE HRANOLKY

hranolky smažené ze sladkých batát s mořskou solí,
coleslaw a parmazánová majonéza
97,-

z brambor od farmáře Péti s bylinkovou solí
54,-

MALÝ SALÁTEK

RESTOVANÁ ZELENINA

čerstvá zelenina a listy mladých salátů
s hořčicovým dresinken
68,-

sezónní zelenina s bylinkami a výhonky
68,-

NAŠE OPÉKANÉ MÁSLOVÉ PEČIVO
39,-
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BURGER
CLASSIC
170g grilovaného hovězího, naše majonéza, zapékaná gouda, nakládaná okurka, rajče,
opékaná slaninka, červená cibule
179,-

PETER´S

SNIPER

grilovaná kuřecí filátka, pečené vejce, slanina, rajčata,
hořčicová majonéza, listové saláty,
vše na opékaném máslovém chlebu
167,-

340g grilovaného hovězího, naše majonéza, rajče,
fazolové chilli, zapékaný čedar, grilovaná slanina,
červená cibule
247,-

FARM BOY

SMAŽÁK

plátky roštěnce z jalovičky nakládané v dijonské hořčici,
směsí pepřů a bylinek, sýrová gratina,
hořčicová majonéza, rajčata, nakládaná okurka,
restovaná cibulka
189,-

CAESAR STYLE

170g grilovaných kuřecích filátek, parmazánová majonéza,
rajče, pečené vejce, slaninový chips,
listy římského salátu
179,-

CZECH TEAM

portobello smažené v corn flakes, sojová majonéza,
sýrová gratina, nakuřované barbecue
164,-

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

SHEEP MADMAN

170g grilovaného jehněčího, zapékaný camembert,
hořčicová majonéza, glazovaná cibulka,
listy mladého špenátu a mangové bubble
227,-

VEGEE FALAFEL

grilovaný burger z cizrny, konfitovaného česneku,
sezamu, petrželky a jarní cibulky, sójová majonéza,
restovaná salsa
164,-

BATÁTOVÉ HRANOLKY

hranolky smažené ze sladkých batát s mořskou solí,
coleslaw a parmazánová majonéza
97,-

NAŠE HRANOLKY

z brambor od farmáře Péti s bylinkovou solí
54,-

BROWNIES
náš čokoládový koláč s vanilkovou zmrzlinou
87,-
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CIDER MAGNETIC APPLE
0,33l jemně perlivý alkoholický nápoj z jablečného moštu jablko/ hruška/ višeň 59,-

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

TEPLÉ NÁPOJE

Coca Cola 0,33l		 38,-

(Kávu lze na přání připravit bez kofeinu, porce kávy 7g)

Coca Cola Zero 0,33l		 38,-

Espresso
Cappucino
Latté
Flat white (porce kávy 14 g)
Doppio (porce kávy 14 g)
Sypané čaje (černý, zelený, ovocný)
Čaj z čerstvého zázvoru
Čaj z čerstvé máty

River Tonic 0,33l 		 38,Ginger Ale 0,33l 		 38,Domácí limonáda (dle aktuální nabídky) 0,5l 		 67,Soda 0,1l 		 8,Karafa filtrované neperlivé vody 1l

		 47,-

Karafa filtrované neperlivé vody 0,5l 		 32,-

KOKTEJLY
Cuba Libre
Havana Club 3y, Coca Cola, limetka

110,-

Gin Tonic
Bombay Saphirre. River Tonic

110,-

Aperol Spritz
Aperol, Prosecco, soda,

110,-

Mojito
125,Havana Club 3y,máta, třtinový cukr, limetka, soda

GIN
Bombay Saphire 0,04l		 75,Hendrick‘s 0,04l

115,-

RUM
Zacapa 23y (Guatemala)

133,-

Don Papa (Filipíny)

130,-

Matusalem 10y Clásico (Dominikánská rep.)

120,-

Cortez Spiced (Panama) 		 95,Havana Club Aňejo 3 Aňos (Kuba) 		 75,Legendario Elixir (Kuba) 		 75,Malteco Viejo Dorado (Panama) 		 72,Sérum Elixir (Panama) 		 65,Republica 		 65,Tuzemák 		 55,-

OSTATNÍ DESTILÁTY
Vodka Russian Standard 0,04l

65,-

Tequila El Jimador Silver 0,04l

85,-

Tequila El Jimador Reposado 0,04l

85,-

45,55,59,78,67,55,55,55,-

PÁLENKY
Slivovice 0,04l
Slivovice z dubového sudu 0,04l
Hruškovice 0,04l
Hruškovice z dubového sudu 0,04l
Fassbind 0,04l

75,95,75,95,125,-

LIKÉRY
Becherovka 0,04l
Jägermeister 0,04l
Ořechovka 0,04l
Višňovka 0,04l
Zelená 0,04l
Vaječný likér 0,04l

55,75,55,55,55,55,-

WHISKY/ WHISKEY
Jack Daniel‘s 0,04l 		 85,Jameson 0,04l 		 75,Laphroaig 0,04l
145,-

VÍNA (rozlévaná, dle nabídky)
Bílé / Červené víno 0,1l		 29,Lahvová vína (dle nabídky)
Prosecco 0,1l		 51,-

