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KŘÍDLA & STRIPSY

JALAPENO POPPERS

BUFFALO HOT WINGS

smažené papričky jalapeno plněné sýrem cheddar a čerstvým sýrem,
ranch dip a grilovaná bageta

smažená kuřecí křídla v klasické pálivé a kyselé ”Buffalo“ omáčce,
blue cheese dip, hranolky z mrkve a celeru

145

6ks 125
12ks 195

ONION RINGS

HONEY BBQ WINGS

cibulové kroužky v pivním testíčku, BBQ omáčka
nebo chipotle majonéza

smažená kuřecí křídla v medové BBQ omáčce, ranch dip,
hranolky z mrkve a celeru

65

6ks 125
12ks 195
SOUTHERN FRIED WINGS

křupavá smažená kuřecí křídla, BBQ omáčka,
hranolky z mrkve a celeru

SALÁTY

6ks 125
12ks 195

CAESAR SALAD

CRISPY BUTTERMILK STRIPS

listy římského salátu, náš caesar dresing, krutony, slanina,
parmigiano reggiano

křupavá smažená kuřecí prsa marinovaná v podmáslí, BBQ omáčka,
hranolky z mrkve a celeru

130

4ks 135
8ks 215

grilované krevety + 95
grilované kuře (smažené kuřecí stripsy) + 70
křupavý sýr halloumi + 80

ROADHOUSE SALAD

mix listů salátů, smažené kuřecí stripsy, ranch dip, červená cibule,
ředkvička, hořčičný vinaigrette s medem

165

GRILL & SMOKER
BBQ BABY BACK RIBS

vepřová žebra z naší udírny v medové BBQ omáčce,
mac and cheese se sušenými rajčaty, rozpečený chleba se sýrem,
okurky, banánové papričky, coleslaw, grilované naložené cibulky

POLÉVKA

310

WISCONSIN CHEDDAR SOUP

BLACKENED PORK FILLET

krémová polévka se smetanou, cheddar a monterey jack,
sušená rajčata, krutony, brambory

vepřová panenka z grilu, zelené fazolky, mačkané brambory se sýrem,
smetanou a jarní cibulkou, opečená slanina

85

240

Obal 10
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HOVĚZÍ BURGERY

SPECIÁLNÍ BURGERY

PODÁVÁME S PORCÍ BELGICKÝCH HRANOLEK A SALÁTEM COLESLAW
Připravujeme je z vyzrálého hovězího krku a hrudí,
propékáme na MEDIUM, pokud si to nepřejete jinak.

PODÁVÁME S PORCÍ BELGICKÝCH HRANOLEK A SALÁTEM COLESLAW.

CLASSIC CHEESEBURGER

vyzrálé hovězí, cheddar, majonéza, salát, rajče, nakládaná okurka,
červená cibule, kečup, hořčice

150g 210
300g 305
SUNNY SIDE BURGER

vyzrálé hovězí, sázené vejce, slanina, smažená cibule,
slaninová majonéza, hořčice

150g 225
300g 320

TEXAS BBQ RIBS BURGER

vepřová BBQ žebra bez kosti, hořčice, nakládaná okurka,
smažená cibulka, majonéza

250
LOUISIANA CHICKEN BURGER

kuřecí maso (grilované nebo smažené) v pálivé a kyselé ”Buffalo“
omáčce, salát, rajče, sýr s modrou plísní, blue cheese dip,
nakládaná okurka

210
CALIFORNIA CHICKEN BURGER

kuřecí maso (grilované nebo smažené), majonéza, římský salát,
rajče, avokádo

REDNECK BBQ BURGER

210

150g 215
300g 310

křupavý sýr halloumi, mix listových salátů, rajče,
karamelizovaná cibule, řeřicha, ranch dip

vyzrálé hovězí, sýr cheddar, BBQ omáčka, salát, rajče,
nakládaná okurka, smažená cibule, medová zauzená majonéza

WESTERN DOUBLE BACON BURGER

HALLOUMI BURGER
235

vyzrálé hovězí, cheddar a monterey jack, extra velká porce slaniny,
cibulové kroužky, BBQ omáčka a slaninová majonéza

150g 275
300g 370
BLUE CHEESE BURGER

vyzrálé hovězí, sýr s modrou plísní, karamelizovaná cibule,
mladý špenát, salát a rukola, blue cheese dip

150g 220
300g 315
SLOPPY JOE STYLE BURGER

vyzrálé hovězí, sýr monterey jack, naše chili con carne,
grilované chorizo, smažená cibulka, papričky jalapeno

150g 270
300g 365
JUICY LUCY BURGER

vyzrálé hovězí plněné cheddarem a mozzarellou, slanina,
nakládaná okurka, naše omáčka s křenem

300g 335
HALL OF FLAME

vyzrálé hovězí, monterey jack, chorizo, guacamole, salát,
červená cibule, Vámi vybraná chilli paprička a naše pálivá omáčka

SIZZLING LIPS BURGER
lehce pálivá omáčka a papričky jalapeno

FIRE MOUTH BURGER
středně pálivá omáčka a papričky habanero

SCORCHED HEAD BURGER
hodně pálivá omáčka a papričky jolokia

150g 295
300g 390

CHCI TO JINAK
BEYOND MEAT
rostlinná náhrada hovězího masa

+30
GLUTEN FREE BUN
bezlepková bulka

+20
NAKED BURGER
zeleninový salát místo housky

+10

CHCI SI ZMĚNIT PŘÍLOHU
batátové hranolky + 30
extra tenké hranolky + 10
cibulové kroužky 4ks + 25
malý salát s hořčičným vinaigrette s medem + 25

CHCI DO BURGERU NĚCO NAVÍC
pečená slanina, grilované chorizo + 30
cheddar, monterey jack, blue cheese + 30
sázené vejce + 30
cibulové kroužky + 30
papričky jalapeno, habanero, jolokia + 30
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TEX-MEX STYLE

PŘÍLOHY

CHILI CON CARNE

BELGICKÉ HRANOLKY

dlouze dušený hovězí krk, černé a pinto fazole, rajčata,
zakysaná smetana, guacamole, tortilla chipsy,
křehká zelenina, jalapeno

se slupkou

50

230

BATÁTOVÉ HRANOLK Y

TAQUITOS

80

s křupavou krustou

zapečené rolované pšeničné tortilly, trhané kuřecí maso,
čerstvý sýr, cheddar a mozzarella, křehký salát,
guacamole, zakysaná smetana a salsa verde

EXTRA TENKÉ HRANOLKY

230

55

FAJITAS

dle vašeho výběru se směsí pečených paprik, cibule a koření,
salsa roja, nahřáté pšeničné tortilly, zakysaná smetana,
guacamole, koriandr

kuřecí steak
240
křehké halloumi
280
QUESADILLA

grilovaná pšeničná tortilla, cheddar a mozzarella, guacamole,
červená cibule a křehký salát, zakysaná smetana,
koriandr a náplň dle vašeho výběru

trhaná kuřecí prsa
230
trhané vepřové z žeber
250
trhané hovězí hrudí
265
mladý špenát a fazole
210
TEX-MEX BURRITO

grilovaná rolovaná pšeničná tortilla s náplní dle výběru,
křehká zelenina, cheddar a mozzarella, ranch dip,
batátové hranolky a medová zauzená majonéza

kuřecí stripsy
225
trhaná kuřecí prsa
225
grilovaný hovězí burger
245
beyond meat — rostlinná náhrada masa
275
křehké halloumi
265

bez slupky

MAC&CHEESE
těstoviny se sýrovou omáčkou, sušená rajčata

60
STEAKHOUSE MASHED POTATO
mačkané brambory se sýrem, smetanou a jarní cibulkou

65
COLESLAW
z krouhaného zelí, mrkve, smetany a majonézy

60

DIPY
ranch dip — 40
blue cheese dip — 40
slaninová majonéza — 40
pikantní sýrová omáčka — 40
salsa verde — 40
chipotle majonéza — 40
medová zauzená majonéza — 40
BBQ omáčka — 40
Louisiana hot sauce — 40
kečup — 30
majonéza — 30
guacamole — 70

DESERT
BLUEBERRY CHEESECAKE

nepečený cheesecake, omáčka z lesního ovoce, čerstvé borůvky

90
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NÁPOJE

BÍLÉ VÍNO

JARRITOS MEXICO

0,75L

0,37l
grapefruit, ananas, limeta, mandarinka,
guava, tamarind, mango, cola

Vladimír Tetur, Morava, pozdní sběr, suché

70

380

PEPSI&CO

0,33l
pepsi, pepsi light

40
RED BULL

0,25l
red bull, red bull sugar free, red bull tropical

85
PILSNER URQUELL 12°

RYZLINK VLAŠSKÝ

CHARDONNAY

Vladimír Tetur, Morava, pozdní sběr, polosuché

365
PÁLAVA

Vladimír Tetur, Morava, výběr z hroznů, polosladké

4 45
PINOT GRIGIO COLLINE PESCARESI IGP
Bichi Borghesi, Itálie — Abruzzo, suché

420

čepované

2l 200
RAVEN APA
čepované

2l 260
CORONA EXTRA
lahvové

0,33l 80
BIRELL

lahvové, nealkoholické

0,33l 38
KINGSWOOD APPLE CIDER
lahvové

0,4l 60

ČERVENÉ VÍNO
0,75L

DORNFELDER

Vladimír Tetur, Morava, moravské zemské, suché

305
PRIMITIVO IGT

Duca Carlo Guarini, Itálie — Puglia, suché

490

PERLIVÉ VÍNO
& CHAMPAGNE
0,75L

BOHEMIA SEKT

Bohemia Sekt, Česká republika, demi/brut

365
CUVÉE PRESTIGE EXTRA DRY MILLESIMATO
de Bernard, Itálie — Valdobbiadene

435
PROSECCO DOC TREVISIO EXTRA DRY
de Bernard, Itálie — Valdobbiadene

490

