GLUTÉNMENTES MENÜ
ELŐÉTELEK
WINGS

Klasszikus lassú tűzön sült csirkeszárnyak Buffalo vagy
barbecue szószba forgatva friss répával, angol zellerrel és
házi kéksajt mártásunkkal tálalva. 2 900 Ft

LEGENDARY® STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

Minden ezzel a burgerrel kezdődött. Angus marhahúspogácsa,
füstölt bacon szalonna, cheddar sajt, grillezett hagymakarika,
saláta és paradicsom. 4 200 Ft

THE BIG CHEESEBURGER

FŐÉTELEK

Három szelet cheddar sajt Angus marhahúspogácsára olvasztva,
friss salátalevéllel, paradicsommal és lilahagymával. * 4 000 Ft

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

NEW YORK STRIP STEAK

Újra életre hívtuk 1971-es “Down Home Double Burger”
receptünket: két marhahúspogácsa sajttal, majonézzel,
salátával, paradicsommal és lilahagymával. * 5 100 Ft

COWBOY RIBEYE

DESSZERTEK

340 grammos grillezett New York Strip steak szelet fűszeres
vajjal, törtburgonyával és friss zöldségekkel tálalva. *
9 500 Ft
Kérd Surf N’ Turf-ként grillezett garnélával 12 000 Ft-ért!
397 grammos grillezett ribeye steak fűszeres vajjal,
törtburgonyával és friss zöldségekkel tálalva.* 9 900 Ft
Kérd Surf N’ Turf-ként grillezett garnélával 12 400 Ft-ért!

GRILLED SALMON

Grillezett lazac fűszervajjal és házi barbecue szószunkkal,
törtburgonyával és friss zöldségekkel tálalva.*
5 900 Ft

ICE CREAM

Vanília vagy csokoládé ízesítésben. 1 200 Ft

HOT FUDGE BROWNIE

Melegen tálalt csokoládé brownie vanília fagyalalttal a tetején,
csokoládészósszal leöntve, diódarabokkal, csokoládé szórással és
friss tejszínhabbal, koktélcseresznyével a tetején.† 2 600 Ft

BABY BACK RIBS

Speciális fűszerkeverékünkkel ízesítve, majd házi
barbecue szószunkba forgatva tökéletesre sütve, fűszeres
hasábburgonyával, coleslaw-val és ranch babraguval tálalva.
5 700 Ft

GYEREKEKNEK

SMOKEHOUSE BBQ COMBO

Gluténmentes bucival 1 990 HUF

Lassú tűzön sült sertés oldalas tépett sertéshússal, házi
barbecue szószunkkal tálalva. Füstölt hús fogásaink tökéletes
kombinációja fűszeres hasábburgonyával, coleslaw-val és
ranch babraguval.
Duo combo 4 800 Ft, Trio combo 6 200 Ft

KID CHEESEBURGER WITH FRENCH FRIES

KÖRETEK
SEASONED FRIES 1 000 Ft
FRESH VEGETABLES 1 100 Ft

SALÁTÁK ÉS SZENDVICSEK

GOLDEN MASHED POTATOES 900 Ft

FRESH BEET SIDE SALAD† 2 100 Ft

BBQ PULLED PORK SANDWICH

Tépett füstölt sertéshús házi barbecue szószunkkal, pirított
zsemlében coleslaw-val és almaszeletekkel tálalva. 4 000 Ft

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD

Grillezett csirkemell, avokádó, pirított kukorica, fekete bab,
Monterey Jack sajt, gránátalma pirított tökmaggal friss
ranch öntetbe forgatott salátaágyon.† 4 700 Ft

FRESH BEET SIDE SALAD

Friss céklás kevertsaláta, bébi spenóttal, citromos fűszeres
vinaigrette-el, kecskesajt darabokkal és pirított tökmaggal. †
2 100 Ft
Kérd főételként nagyobb adagban 3 900 Ft-ért!

Az étlapunkon szereplő ételek készítése során nem használunk glutént tartalmazó alapanyagokat, így ételallergiával élő vendégeink tudatosan választhatnak maguknak
megfelelő fogást. Fontos, hogy alapanyagaink összetevőit tekintve beszállítóink által közölt információkra támaszkodunk, valamint hogy általános konyhai működésünk és a közös
előkészítő területek (pl. a fritőzben használt olaj) nem teszik lehetővé, hogy helyben készült gluténmentes ételeink ne találkozzanak egyéb, glutén tartalmú élelmiszerekkel. Ezen
körülmények miatt nem tudjuk garantálni, hogy az itt felsorolt ételek 100%-ban allergén mentesek. †Mogyoró- és diószármazékot, valamint egyéb magféléket tartalmaz.
*A nyers, vagy nem kellően átsült hamburgerek, húsfélék, tengeri halak, kagylófélék, rákfélék vagy tojás fogyasztása növelheti az ételmérgezés kockázatát, különösen az erre érzékenyek számára.
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