
PRZYSTAWKI
CLASSIC NACHOS 
Stos kukurydzianych nachosów z fasolkami w stylu farmerskim, 
salsą pico de gallo, pikantnymi papryczkami jalapeños, 
marynowaną czerwoną cebulą oraz serami cheddar i Monterey 
Jack. Podawane z guacamole, kwaśną śmietaną i zieloną cebulką. 
44.90 PLN

THREE-CHEESE & ROMA TOMATO FLATBRERAD 
Chrupiący flatbread z plastrami pomidora zapieczony z trzema 
serami: mozzarellą, Monterey Jack oraz cheddarem.  
Całość polana kolendrowym pesto i posypana świeżą bazylią. 
34.90 PLN

SOUTHWEST CHICKEN FLATBREAD 
Chrupiący flatbread z grillowanym kurczakiem, mozzarellą, 
awokado, papryką oraz salsą pico de gallo. Posypany 
szczypiorkiem i polany sosem chipotle aioli.  34.90 PLN 
 
WINGS
Długo pieczone skrzydełka kurczaka w sosie classic Buffalo lub 
barbecue, podawane z marchewkami, selerem naciowym  
i dressingiem blue cheese. 32.90 PLN

ALL-AMERICAN SLIDERS
Trzy mini burgery z amerykańskim topionym serem, 
chrupiącym krążkiem cebulowym i sałatką coleslaw. 44.90 PLN

BUFFALO-STYLE SLIDERS
Trzy mini burgery z chrupiącymi krążkami cebulowymi, sosem 
classic Buffalo i dressingiem blue cheese. 44.90 PLN

WHISKEY BACON JAM SLIDERS
Trzy mini burgery z serem cheddar, chrupiącym krążkiem 
cebulowym oraz domowej roboty konfiturą na bazie bekonu 
i whiskey. 44.90 PLN

BURGERY  

ORIGINAL LEGENDARY®
Burger, od którego wszystko się zaczęło. Delikatnie 
przyprawiona wołowina rasy Black Angus, bekon, ser 
cheddar i chrupiący krążek cebulowy. Do tego świeża 
sałata i plaster pomidora. Podawany z frytkami. 39.90 PLN

BBQ BACON CHEESEBURGER
Wołowina rasy Black Angus z naszym autorskim sosem 
barbecue, serem cheddar, chrupiącym bekonem, prażoną 
cebulką, świeżą sałatą i pomidorem. Podawany z frytkami.  
39.90 PLN

THE BIG CHEESEBURGER
Grillowana wołowina rasy Black Angus z trzema plastrami 
sera cheddar, świeżą sałatą, czerwoną cebulą i plastrem 
pomidora. Podawany z frytkami. 39.90 PLN

GUINNESS® BACON CHEESEBURGER 
Wołowina z bekonowym chutney’em aromatyzowanym 
whisky, liść sałaty, plaster pomidora oraz piwny sos 
serowy. Podawany z frytkami.  39.90 PLN

LOCAL LEGENDARY®
Grillowana wołowina i biała kiełbasa z serem “Kasztelan”, 
liściem sałaty oraz relishem z kapusty kiszonej i ogórka 
kiszonego doprawionego kolendrą. Podawany z frytkami. 
39.90 PLN

MUSHROOMS & SWISS VEGGIE BURGER
Wegetariański burger z komosy ryżowej, czarnej fasoli, 
kukurydzy, zielonej cebulki, nasion chia oraz grzybowego 
purée z pieczarek, grzybów shiitake i portobello. Podany  
z liściem sałaty, plastrem sera swiss oraz chrupiącą 
cebulką i sosem garlic aioli. Serwowany z frytkami.  
34.90 PLN

BARBEQUE PINEAPPLE VEGGIE BURGER
Wegetariański burger z komosy ryżowej, czarnej fasoli, 
kukurydzy, zielonej cebulki, nasion chia oraz grzybowego 
purée z pieczarek, grzybów shiitake i portobello.  
Podany z grillowanym krążkiem ananasa z sosem 
barbecue, serem Monterey Jack, sałatką coleslaw oraz 
chrupiącą cebulką. Serwowany z frytkami. 34.90 PLN

EKSTRA DODATKI DO TWOJEGO BURGERA: 
Bekon 4.00 PLN
Ser cheddar 4.00 PLN
Panierowane krążki cebulowe 16.90 PLN

MENU NA WYNOS

BBQ BACON CHEESEBURGER



KANAPKI 

BBQ PULLED PORK SANDWICH
Wędzona i ręcznie szarpana wieprzowina, podana w 
towarzystwie naszego domowego sosu barbecue, ułożona 
na opiekanej bułce z plastrami zielonego jabłka Granny 
Smith. Serwowana z frytkami i sałatką coleslaw. 37.90 PLN

GRILLED CHICKEN SANDWICH
Grillowana pierś z kurczaka z serem Monterey Jack, świeżą 
sałatą, plastrem pomidora i bekonem, serwowana  
w opiekanym pieczywie z dodatkiem sosu honey mustard. 
Podawana z frytkami i sałatką coleslaw. 37.90 PLN
 
CLASSIC CLUB SANDWICH
Opiekane pieczywo z dodatkiem majonezu, sałatą, plastrem 
pomidora, bekonem i grillowanym kurczakiem.  
Podawana z frytkami i sałatką coleslaw. 37.90 PLN

SAŁATKI
CAESAR SALAD 
Chrupiąca sałata rzymska w połączeniu z dressingiem 
Caesar, parmezanowymi chipsami, grzankami i płatkami 
Parmezanu.  32.90 PLN
Dodaj grillowanego kurczaka (+12.00 PLN) 

CALIFORNIA-STYLE COBB SALAD
Grillowany kurczak, awokado, pieczona kukurydza, czarna 
fasola, ser Monterey Jack, pestki dyni i nasiona granatu 
ułożone na miksie sałat z dodatkiem kremowego dressingu 
ranch.  36.90 PLN

STEAK SALAD
Grillowana wołowina w połączeniu z miksem sałat w 
sosie blue cheese vinaigrette z dodatkiem marynowanej 
czerwonej cebuli, papryki, pomidorów Roma, chrupiącej 
cebulki i sera pleśniowego. 49.90 PLN

FRESH BEET SALAD 
Połączenie buraków, cząstek pomarańczy, jarmużu 
i szpinaku baby z cytrynowo - ziołowym vinaigrette, 
zwieńczone serem kozim i pestkami dyni. 36.90 PLN

DESER 

NEW YORK CHEESECAKE 
Kremowy sernik nowojorski serwowany z sosem, 
przygotowywanym z sezonowo dostępnych produktów. 
25.90 PLN

DANIA GŁÓWNE 

BABY BACK RIBS
Porcja wieprzowych żeberek z oryginalnym sosem 
barbecue, serwowana z frytkami, sałatką coleslaw  
i fasolką. 62.90 PLN

BEER BATTERED FISH & CHIPS
Dorsz w złocistej, piwnej panierce podawany z frytkami, 
sałatką coleslaw, sosem tatarskim i cytryną. 37.90 PLN

GRILLED NORWEGIAN SALMON
227g fileta z łososia grillowanego z masłem ziołowym  
i domowym sosem barbecue. Podawany z warzywami  
i ziemniakami purée.  59.90 PLN

TUPELO CHICKEN TENDERS
Ręcznie panierowane, delikatnie podsmażone polędwiczki 
z kurczaka, podawane z frytkami i domowymi sosami 
barbecue i honey mustard. 34.90 PLN

DODATKI
 
Frytki 11.90 PLN
Serowe frytki z bekonem 15.90 PLN
Pieczywo czosnkowe 6.50 PLN
Ziemniaki puree 9.00 PLN
Guacamole 9.90 PLN
Sezonowe warzywa 9.00 PLN
Panierowane krążki cebulowe 16.90 PLN 

BBQ PULLED PORK SANDWICH
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