
Classic Hot Dog 139,-1
párek od našeho řezníka,

okurkový relish s křenem, kečup,
medová hořčice, červená cibulka1,3,7,10,11 100g

100g

100g

100g

100g

150g

150g

150g

200g

200g

75g

Chilli Con Dog 169,-2
párek od našeho řezníka, chilli con carne,

zakysaná smetana, čedar, koriandr 
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Chipotle Hot Dog 159,-3
párek od našeho řezníka, chipotle majonéza,

BBQ slanina, čedar, polníček

Blue Cheese Hot Dog 149,-4
párek od našeho řezníka,
omáčka z modrého sýra,

karamelizovaná cibulka, pažitka, rukola

Pastrami Sandwich 209,-6
hovězí hrudí bez kosti,

ruský dresink, naše okurky, rajče,
Old Rotterdam, polníček, rukola

Classic Burger 189,-7
hovězí krk, kečup, medová hořčice,

naše okurky, rajče, BBQ slanina,
karamelizovaná cibulka, čedar, polníček

Bacon Burger 189,-8
hovězí krk, slaninová majonéza,

nakládané jalapeño papričky, naše okurky,
BBQ slanina, ementál, polníček, rukola

Tomato Burger 189,-9
hovězí krk, rajčatová majonéza,

pečená paprika, grilované rajče,
Old Rotterdam, frisée salát

Grilované baby brambory 45,-

Váha je uvedena
v syrovém stavu

Coleslaw salát 45,-

150gExtra hovězí maso 70,-
100gExtra hovězí hrudí bez kosti 90,-

Extra omáčka 30,-

1,3,7,11

1,3,7,11

1,3,7,11

120g
Reuben Pastrami Sandwich 209,-5

hovězí hrudí bez kosti,
reuben dresink,

nakládané zelí, raclette1,3,7,10

1,3,7,11

1,3,7,10

1,3,7

1,3,7

150g
Chipotle Burger 189,-10

hovězí krk, chipotle majonéza,
nakládané jalapeño papričky, chorizo,

karamelizovaná cibulka, čedar, polníček 1,3,7,10



Čepované pivo dle denní nabídky

Pivovar Proud  0,27 l 55,-

Nealkoholické nápoje

Náš ledový čaj  0,3 l 45,-
Naše malinová limonáda  0,3 l 45,-
Karafa vody s mátou a citrónem 0,4 l 30,-
USA nápoje dle denní nabídky – Dr. Pepper / Fanta 0,355 l 65,-
Coca Cola / Coca Cola Zero / Sprite / Fanta 0,33 l 45,-

Alkohol

Citadelle Gin 44%  0,04 cl 85,-
Cutty Sark Prohibition Whisky 50% 0,04 cl 95,-
Pravda Vodka 40% 0,04 cl 85,-
Austrian Empire Navy Rum Reserva 40% 0,04 cl 95,-

Obaly Burger Box – 10.- / Hot Dog Box – 10.- / Taška – 5.-

Hovězí Hrudí bez kosti (Pastrami) 
Vyzrálé hovězí maso leží 21 dní v silně kořeněném láku. 
Po 21 dnech se maso obalí ve směsí koření a je tepelně 
opracováno kouřem a vařením. Receptura pochází z Rumunska, ale největší 
oblibě se těší v USA, kde je používáno jako hlavní surovina pro přípravu sandwichů.

Párky 
Složení naších párků je jednoduché - používáme vepřové maso, hovězí maso, sůl, směs koření 
a přírodní střívko. Nepoužíváme - fosfáty - zvýrazňovače chuti - drůbeží separát - kůže.  
BBQ slanina 
Uzený vepřový bůček prochází třikrát procesem uzení během kterého se potírá BBQ omáčkou. 

Hovězí krk 
Maso pochází z mladých býčků s max. stářím 30 měsíců. 
Hovězí maso zraje ve visu min. 21 dnů. 

Navštivte náš místní eatmeatSHOP


