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BLUE CHEESE CHOPPED SALAD
Mix čerstvých salátů promíchaným 
s octovou zálivkou, modrým sýrem, 
nakládanou červenou cibulkou 
a červenou paprikou, doplněné 
křupavou smaženou cibulkou a  
kousky modrého sýra.

HOLIDAY BROWNIE
Teplá čokoládová brownie s karamelem a čokoládovou polevou, podávaná se šlehačkou.

ESPRESSO MARTINI
Grey Goose Vodka, Kahlúa a čerstvě připravená káva, vše protřepané a podávané v chlazené sklenici. 

CAESAR SALAD BRUSCHETTA
Bruschetta s čerstvým římským 
salátem, prochamíchaným s  
klasickým Caesar dresinkem a  
doplněné uzenou slaninou & 
parmezánovými lupínky, zakončeno 
sladkým balzamikovým octem.

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER
Burger, který to všechno začal! Čerstvý 
Black Angus steak burger s uzenou 
slaninou, sýrem čedar, křupavým 
cibulovým kroužkem, listem salátu 
a keříkovým rajčetem. Podáváme s 
chipotle aioli a kořeněnými hranolkami.* 

NEW YORK STRIP STEAK  
WITH MARINATED MUSHROOMS
340g grilovaný NY strip steak s houbami 
marinovanými v omáčce s bourbonem a 
uzenou slaninou, podávaný s kořeněnými 
hranolkami a čerstvou zeleninou.*

FULL RACK BABY BACK RIBS
Dokonale ugrilovaná libová vepřová 
žebírka okořeněná naší charakteristickou 
směsí koření a poté potřená naší 
domácí barbecue omáčkou. Servírováno 
s kořeněnými hranolkami, salátem 
coleslaw a fazolemi ve farmářském stylu.

GRILLED SALMON
Grilovaný losos podávaný s chipotle 
aioli, kořeněnými hranolkami a  
čerstvou zeleninou.*

SURF & TURF BURGER
Náš signaturní steak burger s krevetami 
One Night in Bangkok Spicy ShrimpTM a 
pikantním zelím, podávaný s kořeněnými 
hranolkami a chipotle aioli.*

Rádi Vám poskytneme veškeré informace ohledně alergenů. Pro více informací se neváhejte zeptat svého číšníka. Pokud trpíte jakoukoli alergií na jídlo, dejte prosím vědět číšníkovi během objednávky. 
*Tyto položky obsahují (nebo mohou obsahovat) syrové nebo nedopečené ingredience. Konzumace syrového nebo nedopečeného hamburgeru, masa, drůbeže, mořských plodů, korýšů nebo vajec může 
zvýšit riziko nemocí způsobených jídlem, hlavně pokud trpíte určitými zdravotními komplikacemi.

MOVING MOUNTAINS® BURGER
100% rostlinná placka se sýrem čedar 
a křupavým cibulovým kroužkem 
podávaná s listem salátu a keříkovým 
rajčetem. Podávaný s kořeněnými 
hranolkami a chipotle aioli. 

BBQ GRILLED CHICKEN
Grilované kuře s naším signaturním 
kořením a barbecue omáčkou, podávané 
s hranolkami a čerstvou zeleninou.
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KISS ME UNDER THE MISTLETOE MENU
2-CHODOVÉ 750 KČ | 3-CHODOVÉ 800 KČ

HLAVNÍ CHOD Výběr z

PŘEDKRM Výběr z

DEZERT Výběr z

MUSHROOM SWISS BURGER
Náš signaturní steak burger se sýrem 
ementál, restovanými žampiony, 
česnekovým aioli, salátem a smaženou 
cibulkou, podávaný s kořeněnými 
hranolkami a chipotle aioli.*


