Burgery
Butch’s burger / 67,- Kč
mleté maso, majonézová omáčka, ledový salát, rajče, okurka, cibule

Cheese burger / 73,- Kč
mleté maso, sýr, majonéza, rajče, okurka, ledový salát, cibule

Hombre’s burger / 76,- Kč
mleté maso, majonéza, salát, rajče, okurka, sýr, jalapenos, cibule

Big Queen’s burger / 82,- Kč
mleté maso, majonéza, salát, rajče, okurka, sýr, slanina, cibule

Burger menu / 115,- Kč
burger vlastního výběru z výše uvedených / hranolky / pití 0,3l

Big Double Bob burger / 129,- Kč
mleté maso, sýr, majonézová omáčka, ledový salát, rajče, okurka, slanina, cibule

Big Double Bob burger Menu / 159,- Kč
burger / hranolky / pití 0,3l

Nugety

Hermelínové nugety / Brie Cheese nuggets / 75,- Kč
smažených hermelínových nugetek, brusinková omáčka

Kuřecí nugety / Chicken nuggets / 75,- Kč
kuřecí nugety v těstíčku, česneková omáčka

steaky

Kuřecí steak / Chicken steak / 85,- Kč

kuřecí maso (150g) pikantní omáčka, příloha

Grilovaná krkovice / Grilled pork / 95,- Kč
vepřové maso (200g) pikantní omáčka, příloha

mexico

Kuřecí Quesadilla / Chicken Quesadilla / 78,- Kč
kuřecí maso, čedar, BBQ, rajčata, cibule, ledový salát, paprika

Pikantní Quesadilla / Quesadilla Pikant / 82,- Kč
kuřecí maso, čedar, BBQ, ledový salát, rajčata, cibule, salát, paprika, jalapenos

Burrito Corizo / 82,- Kč
chorizo maso, BBQ, eidam, čedar, ledový salát, rajčata, paprika

Pikantní Burrito / Burrito Pikant / 89,- Kč
chorizo maso, BBQ, čedar, ledový salát, rajčata, paprika, jalapenos, + zakysaná
smetana

Fajitas / 99,- Kč
kuřecí maso, čerstvá zelenina, pikantní omáčka,jalapenos,zakysaná smetana +
tortilla

Fajitas menu / 115,- Kč
fajitas / hranolky / pití 0,3l

salaty

César salát / Caesar salad 82,-Kč
kuřecí nudličky, čerstvá zelenina, rajčata, slanina, krutony, dreasing
chicken strips, lettuce, tomatoes,bacon,croutons,dressing

Mix Salát / Mix salad 77,-Kč

míchaný salát s kousky smaženého hermelínu, brusinková omáčka
mixed salad with fried Camembert and cranberry sauce

