
MENU



CHUŤOVKY K PIVU
100g Hovězí tatarský biftek s topinkami pečenými na sádle  199,- 
z přeštických vepřů (1, 3, 10) 

3 ks Smažené jalapeňo plněné sýrem chedar, podávané se  99,- 
zakysanou smetanou (3) mírně pálivé 

120g Přeštická klobása s hořčicí, křenem  95,- 
a nakládanými feferonkami, kváskový chléb (1) 

100g Nakládaný Petrovický hermelín, podávaný s kváskovým 75,- 
chlebem, a pikantní Palíto švestkovou omáčkou (1, 7) středně pálivé 

1ks Nakládaný Petrovický utopenec,  65,- 
podávaný s kváskovým chlebem a nakládanými feferonkami 

100g Domácí škvarková pomazánka z Přeštických vepřů  85,- 
s červenou cibulkou, kváskový chléb (1,10) 

500g Kentucky style wings – pikantní kuřecí křidélka obalovaná ve  179,- 
speciální Vozovna směsi, podávaná s některou z výborných Palíto  
omáček a zeleninovými hranolkami (crudité) (1, 7) středně pálivé 

500g Palíto Luissiana Style wings – opravdu pálivá křidélka, 199,-  
vyráběná podle staré luissianské receptury Palíto omáčkou,  
pro opravdu hřejivý pocit v těle, podávané s rozpečenou  
bagetou (1) středně pálivé
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v ceně menu jsou naše hranolky/nachos s chilli omáčkou/ tatarkou/kečupem

170g Klasik Burger
hovězí maso, salát, rajče, kyselá okurka, rajčatový relish s kapary,  199,- 
pšeničná bulka,čedar (1, 3, 7, 11) 

170g Královský burger se sýrem a slaninou  209,-
hovězí maso, slanina, čedar, salát, rajče, kyselá okurka,  
rajčatový relish (1, 3, 7, 11) 

170g Palíto Burger  219,-
hovězí maso, slanina, čedar, salát, rajče, kyselá okurka,  
Chilli omáčka Palíto (1, 3, 7, 11) 

170g Burger Extrém 229,- 
hovězí maso, slanina, čedar, salát, rajče, kyselá okurka, trojkombo  
nejpálivějších papriček světa Carolina Reaper, Trinidad Scorpio Moruga, 
Naga Bhut Jolokia – konzumace na vlastní nebezpečí  
(1, 3, 7, 11) velmi pálivé 

320g Street food hot dog 129,-
majonéza, rajčatový relish/Palíto omáčka, kysané zelí, rajčata,  
římský salát, párek v přírodním střívku, parmasan,  
bramborovo-pšeničná žemle (1, 3, 7) 

320g Chilli con Carne hot dog  139,-
chilli con carne hovězí směs, salát, rajče, sekaná červená cibulka,  
drcené kukuřičné nachos, cheddar, čerstvý koriandr (1, 3, 7) mírně pálivé

BURGERS & HOT-DOGS
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320g Dračí dech hot-dog 159,-
hot dog pro opravdové znalce pálivého, hovězí párek, salát, mix Palíto  
omáček, relish Pure Hell, zjemněno tatarskou omáčkou a sypané čerstvou 
chilli Papričkou, varování opravdu pálivé zboží!!! Konzumace na vlastní  
zodpovědnost!!! (1, 3, 7) velmi pálivé 

MEXIKO
260g Chilli con carne s kukuřičným nachos 129,-
(hovězí maso, červené fazole, rajčata, sypané čedarem  
a čerstvým koriandrem, kukuřičné nachos) (7) mírně pálivé 

250g Quesadilla vegetariána 145,-
(pšeničná tortilla, sýr čedar, cibule, podávané se smetanou  
a vlastní Palíto chilli omáčkou) (1,7) středně pálivé (omáčka) 

250g Quesadilla s trhaným vepřovým masem a čedarem 165,-
(pšeničná tortilla, trhané vepřové maso, sýr čedar, cibule, podávané  
se smetanou a vlastní Palíto chilli omáčkou) (1, 7) středně pálivé (omáčka) 

250g Quesadilla s trhaným kuřecím masem a čedarem 155,-
(pšeničná trotilla, trhané vepřové maso, sýr čedar, cibule, podávané  
se smetanou a vlastní Palíto chilli omáčkou) (1, 7) středně pálivé (omáčka) 

280g Burrito Picante 149,-
(pikantní směs trhaného vepřového masa s rýží, zakysaná smetana,  
pšeničná placka) (1,7) mírně pálivé 
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280g Burrito Chilli con Carne 149,-
(hovězí masová směs s fazolemi a rýží, nachos sýr cheddar,  
pšeničná placka) (1,7) mírně pálivé 

380g Burrito Vegetarián  149,-
(směs fazolí, rýže, červená cibule,smetana, Palíto hořčičná  
chilli omáčka) (1, 7) středně pálivé (omáčka) 

220g Zapečené nachos s fazolemi a sýrem Cheddar 119,-
(kukuřičné nachos, kořeněná směs fazolí, sýr Cheddar) (7) 

220g Zapečené nachos s trhaným vepřovým/kuřecím masem   135,-/129,-
(kukuřičné nachos, kořeněná směs, vepřového/kuřecího masa,  
zapečené se sýrem Cheddar) (7) mírně pálivé 

KUS MASA
220g Vepřový steak z krkovice podávaný s hořčicí, křenem  175,-
a beraními rohy, kváskový chléb (7) 

220g Hovězí steak z pupku (hanger steak), podávaný  259,-
s Palíto omáčkou a zeleninovými hranolkami/oblohou (9) 

180g Kuřecí řízek s bramborovým salátem (1, 7, 9, 10) 190,-

450g Vepřová žebírka s křenem, hořčicí a beraními rohy, 205,- 
kváskový chléb (1, 7, 9, 10) 
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120g Caesar salát s kuřecím masem, krutony  160,-
a hoblinkami parmazánu (1, 7)  

150g Caesar salát s krutony a hoblinkami parmázanu (1, 7) 129,-

200 g Míchaný zeleninový salát se zálivkou vinagreta 95,-

120g Domácí hranolky 45,-
100g Kukuřičné nachos 40,-
200g Bramborový salát (7, 9, 10)  50,-
2 ks Kváskový chléb (1) 15,-
150g Rýže  35,-

50g Kečup 25,-
30g Hořčice (10) 25,-
30g Majonéza (3) 25,-
30g Naše tatarka (3) 30,-
50g Sýrová (7)  30,-
30g Palíto chilli omáčky 35,-

SALÁTY

PŘÍLOHY

OMÁČKY


