
BLCK NUGGETS WRAP
(1,3,7,10,11,14)

120g kuracie nugetky v sépiovej strúhanke, tortilla, 
cheddar syr, ľadový šalát, paradajka, mrkva, čierny sezam

wasabi mayo

7,00 eur

GRILL WRAP
(1,3,7,10,11)

120g kuracie grilované prsia, tortilla, cheddar syr, ľadový 
šalát, paradajka, mrkva, čierny sezam,

bbq mayo

7,00 eur

BEEF WRAP
(1,3,6,7,10,11)

120g marinovaný flank steak v mongolskej omáčke, tortilla, 
rukola, mrkva, šalátova uhorka, červená cibuľka, 

čierny sezam

8,50 eur

VEGE WRAP

120g halloumi syr, tortilla, rukola, mrkva, paradajka, 
nakladana červená repa,  šalátova uhorka, čierny sezam, 

Aioli tofunéza

7,50 eur

(1,3,7,10,11,12)

odporúčané pre 4 hladné osoby

2x (4x 1/2) BLCK/SPICY/WASABI/VEGE burger, 500g crispy krídielka, 

250g batatové hranolky, 250g belgické hranolky, 4x grilovaná kukurica, 

4x coleslaw, 4x mix dip

52,00 eur

(1,3,6,7,10,11,12,14)

SPICY BURGER
(1,3,7,10,11,12,14)

170g odležané hovädzie mäso - pomer tuk/sval 3:7, domáca 
čierna žemľa s prírodným sépiovým sušeným farbivom (nemá 
dopad na chuť), dubový list, paradjka, uhorka, Jalapeño 
papričky, cheddar syr, slanina, náš cibuľový džem 

jalapeño mayo

10,50 eur

BLCK BURGER
(1,3,7,10,11,12,14)

170g odležané hovädzie mäso - pomer tuk/sval 3:7, domáca 
čierna žemľa s prírodným sépiovým sušeným farbivom (nemá 
dopad na chuť), dubový list, paradjka, uhorka, cheddar syr, 
slanina, náš cibuľový džem

bbq mayo

10,50 eur

GOLD BURGER

(1,3,7,10,11,12,14)

170g oodležané hovädzie mäso - pomer tuk/sval 3:7, domáca 
čierna žemľa s prírodným sépiovým sušeným farbivom (nemá 
dopad na chuť), dubový list, paradjka, uhorka, červená 
cibuľka, dvojitý cheddar syr, slanina, náš cibuľový džem, 

23k jedlé zlato

bbq mayo

14,00 eur

WASABI BURGER

170g odležané hovädzie mäso - pomer tuk/sval 3:7, domáca 
čierna žemľa sprírodným  sépiovým sušeným farbivom (nemá 
dopad na chuť), náš červený coleslaw šalát, cheddar syr, 
náš cibuľový džem

wasabi mayo

120g grilovaný udený tempeh, domáca vegánska žemľa bez 
živočíšnych surovín, dubový list, nakladaná červená repa, 
paradajka, šalátova uhorka, mrkva, náš cibuľový džem, 

aioli tofunéza

9,50 eur

120g grilovaný halloumi syr, domáca vegánska žemľa 

bez živočíšných surovín, dubový list, rukola, paradajka, 
šalátova uhorka, mrkva, nakladaná červená repa, náš 
cibuľový džem

aioli tofunéza

VEGAN BURGER

VEGETARIAN BURGER

(1,3,7,10,11,12,14)

10,00 eur

(1,6,10,11)

9,50 eur

(1,3,6,7,10,11,12,14)

Všetky burgre s čiernými žemľami si môžete zameniť za bielu žemľu.

VEGAN

KREVETOVÝ WRAP

100g marinované krevety v mongolskej omáčke, tortilla, 
rukola, mrkva, šalátova uhorka, červená cibuľka, 

čierny sezam

8,50 eur

(1,2,3,7,10,11,12,14)

BURGRE WRAPY

Party Box
PARTY BOX

(1,3,12,14)

vyprážané kuracie nugetky v čiernej sépiovej strúhanke

120g

240g

SMALL

BIG

BLCK CHEESE NUGGETS
(1,3,7,12,14)

vyprážané enciánové/mozarellove nugetky v čiernej sépiovej 
strúhanke 

CRISPY KRÍDIELKA
vyprážane kuracie krídla, obalené vo sweet chilli omáčke 

CAESAR
a. s krevetami 

   120g grilované krevety, rímsky šalát, parmezan, 

   ančovičkový dressing, slaninový chips, celozrnná bagetka

11,90 eur

b. s grilovaným kuracím mäsom 

   120g grilované kuracie prsia, rímsky šalát, parmezan, 

   ančovičkový dressing, slaninový chips, celozrnná bagetka

9,90 eur

c. s grilovaným halloumi syrom (vege) 

   120g grilovaný halloumi syr, rímsky šalát, ančovičkový 

   dressing, parmezán, celozrnná bagetka

10,90 eur

ŠALÁT S PEČENOU 
CVIKLOU A JABLKOM

a. s kozím syrom 

   120g grilovaný kozí syr, listový mix, rukola, 

   červená repa, grilované jablko, malinovo citrónový 

   dressing, tekvicové semiačka, celozrnná bagetka

11,90 eur

11,90 eur

b. s grilovaným tempehom (vegan) 

   120g grilovaný tempeh, listový mix, rukola, 

   červená repa, grilované jablko, malinovo citrónový 

   dressing, tekvicové semiačka, vegánska bagetka

BELGICKÉ HRANOLKY 

BATATOVÉ HRANOLKY

ČERVENÝ COLESLAW

GRILOVANÁ KUKURICA NA GHEE

CELOZRNNÉ HRIANKY

ZELENINOVÝ ŠALÁT

BURGER MÄSO NAVYŠE

SLANINA NAVYŠE

SYR NAVYŠE

VAJÍČKO 

23K JEDLÉ ZLATO

KLASICKÁ MAYO 

WASABI MAYO

BBQ MAYO

JALAPEÑO MAYO 

AIOLI TOFUNÉZA

BBQ OMÁČKA

LÁVOVÝ KOLÁČIK

100g lávový čokoládový horúci koláčik, jedlá hlina, 

stúhaný kokos, fisalis, čoko čips, vanilková zmrzlina, 
malinový kulis

5,90 eur

VANILKOVÁ
 PANNA COTTA

100g domáca vanilková panna cotta, strúhaný kokos, fisalis, 
mangové pyré, čoko čips

4,90 eur

1,50 eur

1,50 eur

1,50 eur

1,50 eur

1,50 eur

1,50 eur

3,00 eur

4,00 eur

2,00 eur

4,00 eur

2,00 eur

4,00 eur

4,50 eur

1,50 eur

1,50 eur

1,50 eur

4,00 eur

DEZERTY

BLCK NUGGETS

ŠALÁTY

DipyDIPY

6,50 eur

10,00 eur

120g

240g

SMALL

BIG

6,50 eur

10,00 eur

250g

500g

SMALL

BIG

6,50 eur

10,00 eur

(1,3,4,7,10)

(1,3,4,7,10)

(1,3,4,7,10,11)

(1,3,7,10,11)

(1,6,10,11)

VEGAN

všetky dipy sú robené podľa naších receptúr, 
našími rukami 

(1,3,6,7,8)

(1,3,7,8)
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