ˇ
PREDKRMY

GRILOVANÁ MASA

90g CARPACCIO

Veškeré maso připravujeme v unikátním grilu JOSPER,
kde používáme nejkvalitnější uhlí Marabú.

z chlazené hovězí svíčkové s lanýžovým olejem,
parmezánem, olivami, trhaným salátem
a pečenou limetou

249,-

100g GRILOVANÝ KOZÍ SÝR
s medem, jablky, rozmarýnem a ořechy

175,-

150g ZAPÉKANÉ NACHOS
159,-

75,-

120g TATARSKÝ BIFTEK
285,-

200g BURGER
s grilovaným hovězím, pečenou slaninou,
269,-

750g MASITÁ UZENÁ ŽEBRA

249,-

STEAKY
výrazně mramorované maso s osobitou chutí

s grilovaným kuřecím masem,
parmezánem a krutony

255,-

TRHANÝ SALÁT S ČERSTVOU ZELENINOU
a grilovanou hovězí svíčkovou

279,-

ˇ
PRÍLOHY
169,-

Přílohový zeleninový salát

85,-

Restovaná zelenina

85,-

Pečený brambor s cheddarem

179,-

100g STRIPLOIN steak
libový steak z nízkého roštěnce

CAESAR

175,-

ˇ
OMÁCKY
K MASU
Z nakládaného zeleného pepře

55,-

Hříbková

55,-

a pikantní salsou

65,-

Kořeněné pečené grenaille

59,-

Rozpečená bageta

49,-

Chléb z grilu

45,-

Domácí tatarka

45,-

Jalapeňos majonéza

45,-

Kečup

45,-

DEZERT
Denně čerstvý dle nabídky

TARTAR Z ČERSTVÉHO LOSOSA

145,-

s limetou, parmezánem, olivovým olejem

pečená na chilli, medu, česneku a rozmarýnu
299,-

RISOTTO ARBORIO

a petrželkou

350g LINGUINE AGLIO E OLIO
189,-

229,-

GRILOVANÝ FILET Z LOSOSA
s pečenou limetou

s vínem, bylinkami a grilovanou hovězí svíčkovou 325,se sušenými rajčaty, parmezánem a rukolou

250g KOTLET Z PŘEŠTÍKA

RYBY

sýrem monterey jack a cheddar, pikantní salsou,

s čerstvým křenem a hořčicí

225,-

svíčkové obohacená grilováním na kosti

ˇ
ˇ
SPECIALITY SÉFKUCHARE

chorizem a jalapeňos majonézou

230g KUŘECÍ PRSO SUPREME

dva steaky v jednom, plná chuť roštěnce a křehkost

VÝVAR Z KUŘECÍCH STEHEN

dle naší receptury, topinky z grilu

239,-

100g T-BONE steak

POLÉVKY
se zeleninou a celestýnskými nudlemi

230g VEPŘOVÁ PANENKA

100g RIB EYE stařený v loji

s pikantní rajčatovou omáčkou,
chorizem, jalapeňos a cheddarem

˝ SALÁTY

359,-

Upozornění pro zákazníky!
Obslouženi budou výhradně jen hosté, kteří splňují podmínky
stanovené ministerstvem zdravotnictví.
* na zahrádku mají přístup jen lidé s negativním PCR
či antigenním testem na koronavirus
* certifikátem o očkování
* dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech

