BEZLEPKOVÉ MENU

PŘEDKRMY
WINGS

Naše typická pomalu pečená křidýlka s
klasickou Buffalo, sladkopikantní Tangy
nebo domácí Barbecue omáčkou,
podávaná s celerem a dresinkem z
modrého sýra. 300 Kč

SALÁTY &
BOWLS
STEAK SALAD

227g grilovaný steak na míchaném salátu se
zálivkou vinaigrette s modrým sýrem,
s nakládanou červenou cibulí, červenou
paprikou, římskými rajčaty a kousky
modrého sýra.* 455 Kč
Bez smažené cibulky.

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
Grilovaná kuřecí prsa s čerstvým římským
salátem a klasickým Caesar dresinkem,
parmazánovými lupínky a strouhaným
parmazánem. 415 Kč
S grilovaným lososem* 495 Kč
Bez krutonů.

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL

Kuře Fajita, quinoa salát s kukuřicí,
pico de gallo, kořeněné černé fazole a
červené zelí podávané na míchané zelenině
s guacamole ranch dresinkem. 430 Kč

LEGENDARY®
STEAK BURGERY
ORIGINAL LEGENDARY ® BURGER

Burger, který to všechno začal! 198g čerstvý
steak burger s uzenou slaninou, sýrem čedar,
listem salátu a keříkovým rajčetem na
bezlepkové bulce. Podáváme s kořeněnými
hranolkami.* 410 Kč
Bez cibulového kroužku.

THE BIG CHEESEBURGER

Tři plátky sýra čedar rozpuštěné na našem
čerstvém steak burgeru, podávané s listovým
salátem, rajčetem a červenou cibulí na
bezlepkové bulce. Podáváme s kořeněnými
hranolkami.* 415 Kč

BBQ BACON CHEESEBURGER

Čerstvý steak burger s naší typickou směsí
koření, přelitý domácí barbecue omáčkou,
sýrem čedar, uzenou slaninou, listovým
salátem, rajčetem na bezlepkové bulce.
Podáváme s kořeněnými hranolkami. 440 Kč
Bez smažené cibulky.

DOUBLE-DECKER DOUBLE
CHEESEBURGER

Pocta našemu „Down Home Double Burger“
z roku 1971. Dva skládané steak burgery s
americkým sýrem, majonézou, listovým salátem,
rajčetem, červenou cibulí na bezlepkové bulce.
Podáváme s kořeněnými hranolkami. 515 Kč

SMASHED &
STACKED
SWISS MUSHROOM BURGER

Dva plátky hovězího burgeru
propečené medium well,
doplněné ementálem, restovanými
houbami, listovým salátem, rajčetem
a dijonskou majonézou.* 410 Kč

SPICY DIABLO BURGER

Dva plátky hovězího burgeru
propečené medium well, doplněné
sýrem Monterey Jack, nakládanými
jalapenos, listovým salátem,
rajčetem a pikantní majonézou.*
410 Kč

PŘÍLOHY
KOŘENĚNÉ HRANOLKY 95 Kč
ČERSTVÁ ZELENINA 100 Kč
MALÝ CAESAR SALÁT 115 Kč
Bez krutonů.

HLAVNÍ CHODY
NEW YORK STRIP STEAK

340g grilovaný New York strip steak s bylinkovým máslem
podávaný s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou.* 635 Kč

COWBOY RIBEYE

397g grilovaný ribyeye steak s bylinkovým máslem, servírovaný
s bramborovou kaší a čerstvou zeleninou.* 675 Kč

CEDAR PLANK SALMON

Norský losos grilovaný na cedrovém prkénku se sladko-pikantní
hořčičnou omáčkou, podávaný s bramborovou kaší a čerstvou
zeleninou.* 415 Kč

BABY BACK RIBS

Grilovaná libová vepřová žebírka okořeněná naší charakteristickou
směsí koření a ochucená domácí barbecue omáčkou. Podáváme s
kořeněnými hranolkami, salátem coleslaw a fazolemi ve
farmářském stylu. 495 Kč

BARBECUE CHICKEN

Půlka pečeného kuřete přelitá naší domácí barbecue omáčkou.
Podáváme s kořeněnými hranolky, salátem coleslaw a ranč fazolemi.
470 Kč

SMOKEHOUSE BBQ COMBO

Vyberte si libová vepřová žebírka, kuře s barbecue omáčkou
nebo ručně trhané uzené vepřové maso podávané s domácí
barbecue omáčkou. Perfektní kombinace našich specialit z udírny.
Podáváme s kořeněnými hranolkami, salátem coleslaw a fazolemi
ve farmářském stylu.
Duo Combo
495 Kč
Trio Combo
520 Kč
Bez smažené cibulky.

SENDVIČE
BBQ PULLED PORK SANDWICH

Ručně trhané uzené vepřové s naší domácí barbecue omáčkou se
salátem coleslaw a kyselou okurkou. Podávané na bezlepkové housce
s kořeněnými hranolky. 325 Kč

GRILLED CHICKEN SANDWICH

Grilované kuře se sýrem Monterey Jack, uzenou slaninou, listem salátu
a keříkovým rajčetem. Servírováno na bezlepkové housce s
medovo-hořčičnou omáčkou a kořeněnými hranolky. 315 Kč

DEZERTY
HOT FUDGE BROWNIE

Teplá bezlepková čokoládová brownie s vanilkovou zmrzlinou, horká
čokoládová poleva, čokoládové zdobení, šlehačka a třešnička. 245 Kč

ICE CREAM

Vyberte si čokoládovou nebo vanilkovou. 155 Kč

MILKSHAKE

Vyberte si čokoládovou
nebo vanilkovou. 155 Kč

DĚTSKÉ MENU
DĚTSKÝ BURGER
S HRANOLKAMI bezlepková houska 215 Kč
DĚTSKÝ CHEESEBURGER
S HRANOLKAMI bezlepková houska 215 Kč
KUŘECÍ PRSÍČKO S ČERSTVOU ZELENINOU 215 Kč
DĚTSKÝ SALÁT ,,CHILLIN´´ S KUŘECÍM MASEM 215 Kč
Máme zavedeny procesy a školení, aby bylo zajištěno, že jídla v tomto menu jsou bezlepková. Bez lepku označuje potraviny, které obsahují lepek v
množství nejvýše 20 ppm. K dispozici je speciální bezlepková fritéza pro bezlepkové položky menu.
Protože se ohledně přesných informací spoléháme na naše dodavatele a protože naše klasické menu a běžný provoz v kuchyni zahrnují společné prostory
pro vaření a přípravu, včetně společného oleje na smažení, nemůžeme zcela eliminovat riziko, že jednotlivé položky z menu přijdou do kontaktu s dalšími
potravinami, nebo riziko, že nám byly poskytnuty nepřesné informace ohledně alergií. Z těchto důvodů nejsme schopni garantovat, že jakákoliv položka
z menu je zcela bez alergenů.
*Konzumace syrových nebo nedostatečně tepelně upravených hamburgerů, masa, drůbeže, mořských plodů, korýšů nebo vajec může zvýšit vaše riziko
onemocnění způsobených jídlem, zvláště pokud máte určité zdravotní potíže.
K dispozici máme informace o alergiích pro všechny položky nabídky, pro další podrobnosti se prosím obraťte na obsluhu. Pokud trpíte potravinovou
alergií, upozorněte prosím obsluhu během objednávky. †Obsahuje ořechy nebo semena.
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