
EATSCLASSIC NACHOS ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
227g kuřecí prsíčko, grilované a nakrájené na plátky, s čerstvým 
římským salátem, promíchané s klasickým Caesar dresinkem a doplněné 
parmezánovými lupínky, krutony a hoblinami parmezánu.  405 Kč 
Kuře můžete nahradit grilovaným lososem* 485 Kč

GRILLED CHICKEN SANDWICH  
227g grilované kuřecí prsíčko se sýrem Monterey Jack, uzenou slaninou, 
listem salátu a keříkovým rajčetem. Servírováno na čerstvě opečené 
bulce s medovo-hořčičnou omáčkou a kořeněnými hranolky.  295 Kč

STEAK SALAD 
227g grilovaný Flat Iron Steak s mixem čerstvých salátů promíchaný s 
octovou zálivkou a modrým sýrem, nakládanou červenou cibulí,  
červenou paprikou a římskými rajčaty, doplněné křupavou smaženou 
cibulkou a kousky modrého sýra.*  450 Kč

BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Jemné trhané vepřové s naší domácí BBQ omáčkou, nakládaná  
okurka a coleslaw, podávané s kořeněnými hranolky.  
315 Kč

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.

SPECIALIT Y ENTRÉES
BABY BACK RIBS 
Libová vepřová žebírka okořeněná naší charakteristickou směsí koření 
a poté potřená naší domácí barbecue omáčkou a dokonale ugrilovaná. 
Servírováno s kořeněnými hranolkami, salátem coleslaw a fazolemi ve 
farmářském stylu.  485 Kč

NEW YORK STRIP STEAK 
340g grilovaný New York strip steak s bylinkovým máslem, servírovaný s 
kořeněnými hranolkami a čerstvou zeleninou.*  625 Kč 
Vylepšete si steak do stylu Surf & Turf: Doplňte steak o křupavé 
Bangkok krevety s krémovou pikantní omáčkou.  145 Kč

TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Grilované kuřecí prsíčko nakrájené na plátky, servírované na těstovinách 
cavatappi s omáčkou ze čtyř sýrů a červenou paprikou.  320 Kč

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Kuřecí maso, osmažené do křupava a servírované s kořeněnými hranolkami, 
medovou hořčicí a domácí barbecue omáčkou.  310 Kč

GRILLED NORWEGIAN SALMON   
227g grilovaný filet z lososa, doplněný bylinkovým máslem a domácí 
barbecue omáčkou. Servírovaný s čerstvou zeleninou a hranolkami.*   
410 Kč

LEGENDARY® STEAK BURGERS
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.* 405 Kč

THE BIG CHEESEBURGER 
Tři silné plátky sýru čedar na našem čerstvém Black Angus steak burgeru, 
doplněné listem salátu, keříkovým rajčetem a červenou cibulí.*  405 Kč

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Pocta našemu “Down Home Double Burger” z roku 1971. 
396g burger se dvěma steak burgery, sýrem American, majonézou,  
listem salátu, keříkovým rajčetem a červenou cibulí.*  505 Kč

SURF & TURF BURGER 
Náš signaturní steak burger s krevetami One Night in Bangkok Spicy 
ShrimpTM a pikantním zelím.*  490 Kč

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Čerstvý Black Angus steak burger okořeněný naší charakteristickou směsí 
koření a doplněný barbecue omáčkou, křupavou smaženou cibulkou, 
sýrem čedar, uzenou slaninou, listem salátu a keříkovým rajčetem.*   
435 Kč

MOVING MOUNTAINS® BURGER 
100% rostlinná placka se sýrem čedar a křupavým cibulovým kroužkem 
podávaná s listem salátu a keříkovým rajčetem.  435 Kč

Všechny Legendary® Steak Burgers podáváme na čerstvě opečené bulce a s kořeněnými hranolkami. Vylepšete si hranolky porcí sýra za příplatek 50 Kč

SURF & TURF BURGER BABY BACK RIBS STEAK SALAD

STARTERS & SHAREABLES
CLASSIC NACHOS 
Křupavé tortilla lupínky prokládané fazolemi ve farmářském stylu a 
omáčkou ze čtyř sýrů, doplněné čerstvou rajčatovou směsí picco de 
gallo, pálivými papričkami jalapeños, sýry čedar a Monterey Jack a 
jarní cibulkou. Servírováno se zakysanou smetanou.  335 Kč   
Můžete doplnit o guacamole 100 Kč nebo grilované kuřecí  
maso 105 Kč nebo grilovaný hovězí steak 145 Kč

ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMP™ 
227g křupavých krevet s krémovou pálivou omáčkou, jarní cibulkou a 
salátem coleslaw.  325 Kč

CRISPY SPRING ROLLS 
K dostání pouze v omezeném množství. 
Křupavé jarní závitky s černými fazolemi, restovanou kukuřicí, sýrem 
Monterey Jack, červenou paprikou, jalapeños a guacamole ranch dipem.  
270 Kč

WINGS 
Naše signaturní pomalu pečená křidýlka s klasickou Buffalo nebo 
barbecue omáčkou, podávaná s celerovými tyčinkami a dresinkem z 
modrého sýra.  300 Kč   

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Tři mini burgery se sýrem American, křupavým cibulovým kroužkem a 
krémovým salátem coleslaw, servírované na opečených bulkách.*  345 Kč

ONION RING TOWER 
Naše signaturní křupavé cibulové kroužky podávané s barbecue  
a ranch omáčkou.  155 Kč    

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBREAD 
Mozzarella, sýry Monterey Jack a čedar, římská rajčata a čerstvá 
bazalka, zakápnuté pestem z koriandru.  255 Kč

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Grilované kuře, avokádo, mozzarella, čerstvé pico de gallo, červená 
paprika, cibulka, guacamole chipotle ranch dresink.  305 Kč



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.

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE  
Teplá čokoládová brownie s vanilkovou zmrzlinou, horká čokoládová poleva,  
čokoládové zdobení, šlehačka a třešnička.  300 Kč

NEW YORK CHEESECAKE 
Vydatný krémový cheesecake v NY stylu servírovaný s čerstvou jahodovou polevou.  
240 Kč

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  
Náš charakteristický koktejl a klasika z New Orleans ze 40. let 20. století!   
Bacardi Superior Rum, směs pomerančového, mangového a ananasového džusu, doplněné 
grenadinou, zakončeno Captain Morgan tmavým rumem a Amarettem.  210 Kč

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO 
Oceňovaná a oblíbená klasika s trochou jazzu navíc! 
Bacardi Superior Rum, čerstvá máta, limetkový džus a soda, doplněné prémiovým čtyřletým 
Bacardi a posypané moučkovým cukrem.  260 Kč

PASSION FRUIT MAI TAI  
Tiki klasika z Kalifornie už od roku 1940! 
Sailor Jerry Spiced rum, passion fruit a tradiční příchuť Tiki, podávaná s  
plátkem ananasu.  260 Kč

390 KČ TATO CENA ZAHRNUJE UPOMÍNKOVOU SKLENICIKČ TATO CENA ZAHRNUJE UPOMÍNKOVOU SKLENICI

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA 
Domácí Sangria s červeným vínem, čerstvé ostružiny, brusinkový džus, doplněno 
čerstvou pomerančovou šťávou a šumivým vínem.   
235 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč

ROCKIN’ FRESH RITA 
Jose Cuervo stříbrná tequila, limetkový džus, sirup z agave, ozdobeno lehce 
štiplavou sladko-slanou krustou.  285 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč 
Vyměňte si Jose Cuervo stříbrnou tequilu za Patrón stříbrnou tequilu za 
příplatek 25 Kč

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA 
Absolut vodka, Bombay Sapphire gin, Captain Morgan kořeněný rum a  
Cointreau pomerančový likér, smíchané s domácím sour mixem a  
doplněné trochou Coca Cola. 235 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  390 Kč

UŽIJTE SI TUTO CHVÍLI S VLASTNÍ UPOMÍNKOVOU SKLENICÍUŽIJTE SI TUTO CHVÍLI S VLASTNÍ UPOMÍNKOVOU SKLENICÍ

HOT FUDGE BROWNIE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

HURRICANE
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ALTERNATIVE ROCK 
(NEALKOHOLICKÉ KOKTEJLY) 
STRAWBERRY BASIL LEMONADE  
Osvěžující směs jahod a bazalky smíchaná s naší domácí limonádou.   
155 Kč  |  s upomínkovou sklenicí  310 Kč

COOKIES & CREAM MINI-MILKSHAKE 
Přírodní Madagascar vanilková zmrzlina doplněná bílou čokoládou a Oreo® sušenkami, 
zakončeno šlehačkou s bílou čokoládou a brownie kostičkami.  195 Kč

HRDĚ SERVÍRUJEME PRODUKTY  HRDĚ SERVÍRUJEME PRODUKTY   
Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero Sugar, Sprite, Fanta Orange

     Red Bull Energy Drink & Red Bull Sugarfree.  100 Kč 

Více informací o nabídce u obsluhy. 


