= PŘEDKRMY & CHUŤOVKY=

=BBQ BÁNH MÌ & HOT DOGS=

ŽIŽKOV “DISCO FRIES”……………………..…125Kč

CLASSIC BBQ BÁNH MÌ SANDWICH………….199Kč

Americké brambory přelité omáčkou z uzených krůtích prsou,
posypané anglickým čedarem, uzeným sýrem a jarní cibulkou(410g)

SOUTHERN FRIED CHICKEN POPPERS……..149Kč
Křupavé nugetky z kuřecích prsou marinovaných v podmáslí (120g) s
omáčkou dle Vašeho výběru: smetanovo-bylinková „ranch“,
slivovicová BBQ nebo zauzená BBQ majonéza “Tav Sauce”

TORTILLA CHIPS + FRESH SALSA…….…..…….79Kč
Kukuřičné „tortilla“ chipsy s čerstvou domácí rajčatovou salsou

TORTILLA CHIPS + HOT CHEESY-BEAN DIP...79Kč
Kukuřičné „tortilla“ chipsy s lahodným fazolovo-sýrovým dipem

=TEX-MEXICANA FIESTA=
SMOKED PULLED PORK NACHOS (380g)….….189Kč
BEEF CHILI-CON-CARNE NACHOS(410g)……..199Kč
VOODOO CHEESY-BEAN NACHOS (410g/veg)...169Kč
BIG LOADED MEGA-PARTY NACHOS...........259Kč
Velká porce nachos s výběrem z: 1) trhané uzené vepřové nebo 2)
chilli con carne nebo 3) vegetariánský mix/ +zapečené s pikantními
fazolemi, extra porcí anglického čedaru a uzeného sýra, k tomu
zakysaná smetana, rajčatová salsa a „jalapeños“ papričky

VOODOO BEAN & CHEESE BURRITO (veg)....169Kč
Zapečená pšeničná tortilla plněná pikantními fazolemi, uzeným
sýrem, anglickým čedarem,zakysanou smetanou, rajčatovou salsou,
sekanými „jalapeños“ papričkami a ledovým salátem. Podáváme s
kukuřičnými „tortilla“ chipsy (350g)

=BBQ’UESADILLAS=
Zapečená tortilla s anglického čedaru a uzeného sýra, podávaná se
zakysanou smetanou, rajčatovou salsou, plněná výběrem z:

SMOKED PULLED PORK QUESADILLA….…..199Kč
Naše famouzni trhané uzené vepřové (100g)

SMOKED TURKEY & GRILLED ONION………199Kč
Plátky uzená medová farmářská krůtí prsa (85g) + grilovaná cibulka

ZESTY BEEF CHILI-CON-CARNE……………….199Kč
Lahodné hovězí chilli con carne (130g)

BBQ CHICKEN, CHEDDAR & RANCH………..199Kč
Grilované kořeněné kuřecí prsíčko (125g) & domácí „ranch“ omačka

SAVORY DELI ROASTBEEF DELUXE………….229Kč
Speciálně okořeněný, na tenké plátky nakrájený roastbeef (85g)

THE SMOKED HIPPIE QUESADILLA (veg)……189Kč
Vege mix z čočky, ořechů, hub, hnědé rýže + grilovaná cibulka

=NAŠE BURGERY & SENDVIČE=
Burgery vyrábíme ze 100% krku (115g) z volně pasoucího se
dobytka bez přidaných aditiv. Standardně jsou připravovány v
úpravě medium-rare (nebo podle Vaší žádosti), podáváme v
grilované máslové housce.

TAVERN CLASSIC BACON-CHEDDAR……….219Kč
Naše jednička mezi hovězími burgery (100% krk) s 2x plátky
anglického čedaru, křupavou slaninou, hořčicí,majonézou, kečupem,
ledovým salátem, nakládanými okurkami a čerstvou červenou cibulí
(DOPŘEJTE SI! DVOJITÝ CLASSIC BACON-CHEDDAR BURGER…279,-)

Grilovaná francouzská bageta podle vietnamského receptu s
nakládanou zeleninou,koriandrem, srirachou a majonézou s (85g):
1) Námi uzeným vepřovým bůčkem nebo 2) Uzenými krůtími prsíčky
nebo 3) Bio uzeným tempehem

BBQ BÁNH MÌ DELUXE SANDWICH………….209Kč
Classic BBQ Banh mi sendvič s(85g)1) uzeným bůčkem nebo 2) krutim
nebo 3)křupavé kuřecí nugetky +vepřovou paštikou a Pražské šunky

CHILI-CHEESE & ONION HOT DOG…………….99Kč
Hot dog s lahodné chilli con carne, čedarem a cibulkou

CLASSIC PUB DOG……………………………………69Kč
S domácí okurkovým chutney, cibulkou, kečupem a hořčicí

SMOKY CHEESE & GRILLED ONION…………179Kč BIO SOYA VEGGIE HOT DOG…………….……....79Kč
100% hovězí krk s 2x plátky uzeného sýra, grilovanou cibulí,
nakládanými okurkami a domácí zauzenou BBQ majonézou

U KURELŮ DOUBLE-SMOKE BURGER……….239Kč

Vege „párek“ s okurkovým chutney, cibulkou, hořčicí a kečupem

=SALÁTY K VEČEŘI=

„Mesculun“ mix baby salátů, rajčata, salátová okurka, vinaigrette
Dvojitá porce masa (230g) a uzeného sýra, s grilovanou cibulí,
dresing. Servírováno se sriracha-majonézou a plátky opečené
nakládanými okurkami a domácí zauzenou BBQ majonézou
francouzské bagetky:
DANISH BLUE N’ BACON BURGER………….209Kč SAVORY DELI ROAST BEEF SALAD…………...229Kč
100% hovězí krk s dánským modrým sýrem, karamelizovanou
Salát s tenkými plátky kořeněného roastbeefu (85g)
cibulkou, slaninou, okurkami a majonézou ze sušených rajčat
SMOKED TURKEY BREAST SALAD…………….189Kč
#1 SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH 209Kč Salát s tenkými plátky uzených medových krůtích prsou (85g)
Křupavé kuřecí prsíčko marinované v podmáslí (125 g) s ledovým
BBQ BÁNH MÌ VIETNAMESE SALAD….……….189Kč
salátem, nakládanými okurkami, majonézou a „ranch“ omáčkou
„Mesculun“ mix baby salátů, koriandr, nakrájené okurky, nakládaná
(NÁŠ TIP! Přidejte si 3x plátky křupavé slaniny za 45Kč!)
zelenina, francouzský toast, sriracha-majonéza, s výběrem z: 1)
OUR FAMOUS SMOKED PULLED PORK…….189Kč Uzený vepřový bůček (85g) nebo 2) plátky uzených krůtích prsou
Naše trhané uzené vepřové (vítěz soutěže BBQ Jack Daniel’s World
(85g) nebo 3) vegetariánský uzený Bio tempeh (85g)
Championship Invitational Barbecue 2016, USA) (100g) s zelným
=DOMÁCÍ DEZERTY=
salátkem coleslaw a domácí slivovicovou BBQ omáčkou
VANILKOVÝ
CHEESECAKE + SLANÝ KARAMEL.....99Kč
BBQ CHICKEN, CHEDDAR & BACON..………209Kč
Grilované kořeněné kuřecí prsíčko (125g) v slivovicové BBQ omáčce, ČOKOLÁDOVÉ BROWNIE.…………………..………..49Kč
CITRONOVÝ KOLÁČ “LEMON POUND CAKE”……49Kč
s čedarem a uzeným sýrem, slaninou, ledovým salátem a „ranch“
SMOKIN’ HOT TURKEY, BACON & SWISS…189Kč =PŘÍLOHY, DOPLŇKY & NASÉ OMÁČKY=
AMERICKÉ BRAMBORÝ K BURGERU / HLAVNÍMU JÍDLU (230g)...49Kč
Plátky uzená medová farmářská krůtí prsíčka (85g) s křupavou
slaninou, ementálem, ledovým salátem, rajčaty, dijonskou omáčkou ČESNEKOVO-PARMEZAN AMERICKÉ BRAMBORÝ (230g)……...…59Kč
SMOKY URBAN GARDEN BURGER (veg)…....179Kč MALÝ SALÁT S OPEČENÝMI PLÁTKY BAGETKY...………….………79Kč
DOMÁCÍ SLIVOVICOVÁ BBQ OMACKA………..…………………….35Kč
Vegetariánský burger z čočky, hnědé rýže, lískových ořechů a hub
ZAUZENÁ BBQ-MAJONÉZA, „RANCH“ OMACKA, DIJONSKÁ….30Kč
(120g) s uzeným sýrem, grilovanou cibulí, nakládanými okurkami a
MAJONÉZA…………………………………….…..………………………25Kč
domácí zauzenou BBQ majonézou
JALAPEÑOS PAPRIČKY…………...……………………………………..15Kč
“ CHCETE TO UD Ě LAT… BEZ HOUSKÝ ? ”
ČERSTVÁ RAJČATOVÁ SALSA………..………………………………..30Kč
…

JAKÝKOLIV BURGER+BEZ HOUSKY+SALAT NAVIC=STEJNA CENA!
**MASOVÝ BURGER BEZ HOUSKA = BEZ LEPKU!**

KRÉMOVÝ ZELNÝ SALÁTEK COLESLAW…………..…………………30Kč
3X PLÁTKY KŘUPAVÉ SLANINY………..…………….………………..45Kč

