Polévky a předkrmy
300ml Gulášová polévka
300ml Polévka dle denní nabídky
100g Naložený hermelín s feferonkou, chléb
1ks
Petrovický utopenec, chléb
100g Grilovaný hermelín s brusinkami, toasty a salátkem
100g Grilovaný kozí sýr s bagetkou a trhaným salátkem
150g Smažené kalamáry s jemným dipem

49,- (1,9)
49,89,- (1,3,6,7,8,11)
69,- (1)
109,- (1,3,6,7,8,11)
149,- (1,3,6,7,8,10,11)
99,- (1,2,3,4,7,14)

Saláty
350g Velký řecký salát

135,- (7)
250g+75g Salát ala Caesar s kuřecím masem, slaninou, krutony a parmezánem
169,- (1,3,5,6,7,8,10,11)
150g+100g Trhané saláty s jalapeňos dresinkem a plátky roštěné, bagetka
169,- (1,3,5,6,7,8,10,11)
120g Obalovaný smažený sýr, naše tatarská omáčka
159,- (1,3,7,10)
100g Obalovaný smažený hermelín, naše tatarská omáčka
159,- (1,3,7,10)
200g Kuřecí řízek, šťouchané brambory, citrón, okurka
179,- (1,3,7,10)
180g Hovězí guláš s křenem, karlovarský knedlík
189,- (1,3)
750g Pečená žebra v naší marinádě, křen, hořčice, chléb
229,- (1,3,10)
500g Pečené vykostěné koleno v naší pivní marinádě, křen, chléb 229,- (1,3,10)
200g Medailonky z vepřové panenky s houbovou omáčkou
189,- (6,7,9)
Naše burgery (180g)
- podávané s hranolkami a omáčkou BBQ

199,- (1,3,6,7,8,10,11)

ONION – hovězí maso se slaninou, pikantní omáčkou, smaženými cibulovými kroužky,
cheddarem, salátkem a rajčetem
BLUE – hovězí maso se slaninou, nivou, medovou hořčicí, salátkem a rajčetem
JALAPEŇO – hovězí maso se slaninou, cheddarem, jalapeňos papričkou, jalapeňos omáčkou,
salátkem a rajčetem
BACONATOR – hovězí maso s dvojitou slaninou a dvojitým cheddarem, medovou hořčicí,
salátkem a rajčetem

Quesadilly
– podávané s trhaným salátkem a pikantní omáčkou
250g kuřecí maso, drcená rajčata, baby špenát, cheddar
250g hovězí roštěná, drcená rajčata, rukola, cheddar
300g mix tří druhů sýrů (cheddar, gouda, niva)

155,- (1,3,7,10)
169,- (1,3,7,10)
149,- (1,3,7,10)

Tortilly
– podávané s hranolkami a pikantní omáčkou
250g kuřecí maso, paprika, salát, bbq omáčka, cheddar
250g hovězí roštěná, rajčátka, salát, cheddar, pikantní omáčka
250g vepřová panenka, rajčátka, salát, gouda, jalapeňos omáčka

159,- (1,3,7,10)
169,- (1,3,7,10)
159,- (1,3,7,9,10)

Přílohy
200g Smažené hranolky
200g Šťouchané brambory s jarní cibulkou
200g Vařené brambory s máslem
1ks Menu box

40,45,- (7)
35,- (7)
5,-

Pokrmy určeny k okamžité spotřeb.
Váha masa je uváděna v syrovém stavu.
Smluvní ceny.

