Menu - bar deštník
POLÉVKY – Dle denní nabídky ... 25 Kč
MALÁ JÍDLA
excelentní párečky řezníka Zrůbka z Dejvic s hořčicí, čerstvým křenem a máslem
míchaná vejce na cibulce /3ks/ D
tradiční Hemenex
křehká omeleta (s cherry rajčátky / se žampiony / selská / sýrová) D
grilovaný camembert s brusinkovým chutney D
hovězí tataráček s topinkami a česnekem
lososový tataráček s hořčičným dipem, toasty

... 49 Kč
... 42 Kč
... 49 Kč
... 45 Kč
... 69 Kč
... 99 Kč
... 119 Kč

K PIVU A VÍNU
kuřecí křidélka v pikantní marinádě s crudités a zakysanou smetanou 5 ks / 10 ks
buřty řezníka Zrůbka na černém pivu sypané čerstvým křenem
nakládaný hermelín podle naší receptury D

… 69 Kč / 99 Kč
… 75 Kč
… 59 Kč

JEZ CHLÉB - „naše specialita“
- velký domácí obložený chléb v moderním pojetí /námi pečený kmínový nebo škvarkový/
s grilovaným kuřecím masem, cherry rajčátky a cibulkou /z kmínového chléba/

... 89 Kč

BURGERY - home made - 100% beef, namíchaný dle naší receptury, podávaný v domácí housce pečené speciálně pro tuto restauraci
DEŠTNÍKburger – s bazalkovým pestem, restovanými žampiony, camembertem, brusinkami a ledovým salátem - 119 Kč
BACONburger - s opečenou slaninou, okurkou a ledovým salátem - 99 Kč
CHEESEburger - s cheddarem, pečeným rajčetem a karamelizovanou cibulkou - 99 Kč

>> BURGER set (pouze BACON nebo CHEESE) << /burger+příloha+omáčka/ – 129 Kč
dvojité maso do burgeru příplatek 60 Kč
PŘÍLOHY V CENĚ BURGER setu:
steakové hranolky / steakové hranolky s bylinkami / míchaný listový salát /
mrkvový salát / rajčatový salát / okurkový salát /
nebo doporučujeme salát Tzatziky ... 39 Kč / salát Coleslaw ... 39 Kč / crudités ... 39 Kč

GRILL
šťavnatý stehenní kuřecí steak
vepřová krkovička

OMÁČKY – 15 Kč
domácí kečup
pikantní rajčatová salsa
pikantní majonéza s chilli papričkami
majonéza z konfitovaného česneku
domácí tatarská omáčka

ke steakům doporučujeme - žampiónovou nebo pepřovou
omáčku nebo cukrovou kukuřici ... 19 Kč

... 89 Kč
... 99 Kč

HLAVNÍ JÍDLA
steak z lososa na smetanovém špenátu
oblíbený smažený sýr připravovaný na pánvičce, s domácí tatarskou omáčkou /naše specialita/ D
pečená brambora ve slupce s restovanou uzenou slaninkou, cibulkou, cukrovou kukuřicí a zakysanou smetanou
Ratatouille grilovaná zelenina s bylinkami D
½ kila pečených bramborových lupínků s dvěma druhy omáček dle Vašeho výběru D
ovocné knedlíky sypané tvarohem a cukrem D

… 149 Kč
... 89 Kč
... 85 Kč
... 79 Kč
... 85 Kč
… 89 Kč

SALÁTY – VELKÉ
Caesar salát se šťavnatým kuřetem nebo grilovaným lososem a tradičním ančovičkovým dresinkem
míchaný zeleninový salát s Feta sýrem, černými olivami a olivovým olejem D
salát z listů čerstvého špenátu, rukoly a římských listů s cherry rajčátky, červenou řepou,
zastřeným vejcem a medovou zálivkou D

... 115 Kč / 135 Kč
... 109 Kč
… 119 Kč

SALÁTY – MALÉ
míchaný listový salát / mrkvový salát
rajčatový salát / okurkový salát
salát Coleslaw / salát Tzatziky- řecká specialita - okurkový salát s koprem, česnekem a jogurtem

... 25 Kč
... 29 Kč
... 39 Kč

PŘÍLOHY
steakové hranolky / steakové hranolky s bylinkami ... 25 Kč, rýže ... 25 Kč, vařené brambory ... 25 Kč, Ratatouille ... 49 Kč,
domácí chléb /ošatka/ ... 15 Kč, topinky /3 ks/ ... 25 Kč, šťouchané brambory ... 30 Kč, crudités (mrkev, okurka, paprika, zakysaná smetana)… 39 Kč
DEZERTY – koláč a dorty dle denní nabídky
kopeček vanilkové zmrzliny D
... 19 Kč
ovocné knedlíky sypané tvarohem a cukrem ½ porce D
… 49 Kč
................................................................................
D – vegetariánská jídla
září 2014

