Domácí bramborové chipsy s
česnekovou mayo

250g/99,-

Pikantní masová směs na chlebové
topince zdobená strouhaným sýrem a
zelný salát

150g/129,-

Marinovaná krkovička s opečenou
slaninou, sázeným vejcem na skývě
chleba z grilu, pikantní mayo a zelný
salát
new
Filet z čerstvého lososa, zelený chřest
balený v parmské šunce, fresh salát a
holandská omáčka

Domácí nakládaný hermelín s
čerstvým chlebem
new
Kuřecí křidélka pečená v BBQ nebo
ostré marinádě, salát Coleslaw a
porce hranolek

100g/89,-

500g/189,-

200g/189,-

Tatarský biftek z vyzrálého hovězího
namíchaný kuchařem,4ks/8ks
chlebových topinek

100g/169,200g/299,-

150g/269,-

Flank steak z irského býčka filírovaný
na restovaných fazolkách na
slanině a česneku a pepřová
omáčka

200g/269,-

new
Striploin steak-vyzrálý nízký roštěnec
z brazilského býčka, kukuřičný klas s
bylinkovým máslem, fresh salát a
hořčicová omáčka
Marinovaná vepřová krkovička,
opečená slanina a sázené vejce,
restované fazolové lusky na slanině a
česneku, fresh salát a česneková
mayo
new
Marinovaná kuřecí prsíčka na
grilované zelenině s rajčatovým
pestem, fresh salát a krémová
omáčka s bylinkami
new
Pork potato – marinované vepřové
nudličky prohozené se zelenými
fazolkami, čerstvou zeleninou a chilli
papričkami, pečené brambory s
rozmarýnem a česneková mayo

200g/269,-

200g/219,-

Vepřová panenka plněná mozzarellou
a sušenými rajčaty na čerstvých
těstovinách s bazalkovým
pestem, česnekem a
parmezánem
new
Marinovaná vepřová panenka,
smetanové žampióny, salátový fresh

150g/199,-

200g/239,-

new
150g/199,-

150g/199,-

Marinovaná kuřecí prsíčka balená v
parmské šunce na čerstvých
těstovinách aglio olio
new
Chicken potato - marinované kuřecí
nudličky prohozené s kukuřicí,
čerstvou zeleninou, smetanou a
Čedarem, pečené brambory s
rozmarýnem

150g/199,-

150g/199,-

wifi heslo: podpoklickou
facebook.com/restaurantpodpoklickou
rezervace@restaurantpodpoklickou.cz

Premium Beef Burger- u nás mletý z
vyzrálého podplečí v rozpečené
domácí bulce, opečená slanina,
čerstvý salát, rajčata, okurkový relish,
karamelová cibule, Čedar, burger
mayo, porce hranolek a salát
Coleslaw
Pork special Burger-trhané vepřové
maso pomalu pečené na jablečném
pivu v rozpečené domácí bulce,
opečená slanina,křenové zelí,
karamelová cibule, čerstvý salát,
Čedar, česneková mayo, porce
hranolek a salát Coleslaw
new
Quesadilla pork – trhané vepřové
maso pomalu pečené na jablečném
pivu, restovaná cibule s uzenou
slaninou , paprikou a chilli, křenové
zelí, zauzená BBQ, zapečeno Čedarem
a Goudou, fresh salát, česneková
mayo a rajčatová salsa
new

180g/219,-

150g/209,-

200g/209,-

new
Extra hot Habaneros Beef Burger - u
nás mletý z vyzrálého podplečí v
rozpečené domácí bulce,
opečená salnina, čerstvý salát,
rajčata, okurkový relish,
jalapenos papričky, Čedar,
rajčatová salsa, porce hranolek a
salát Coleslaw
new
Quesadilla chicken – restovaná kuřecí
prsa s kukuřicí a čerstvou
zeleninou, mexické koření,
jalapenos, zapečeno Čedarem a
Goudou v mexické tortille, fresh
salát, česneková mayo a
rajčatová salsa
new
Čerstvé těstoviny prohozené s
kuřecím prsíčkem, mladým
špenátem, česnekem, smetanou
a parmazánem

180g/219,-

200g/209,-

250g/169,-

Caesar salát s grilovaným kuřetem,
opečenou slaninou, parmezánem 300g/179,a česnekovými krutony
Filírovaný flank steak z irského býčka
na trhaném salátu s pečenými
bramborami

flank
150g/229,-

Smažený vepřový nebo kuřecí řízek s
kyselou okurkou

Trhaný salát s grilovaným
hermelínem, brusinkami a
rozpečenou bylinkovou bagetkou

250g/179,-

Smažený sýr Gouda nebo
Camembert s naší domácí tatarkou a
zelným salátem

Farmářské hranolky
Brambory z grilu

200g/40,200g/40,-

Mačkané smetanové brambory
Domácí tatarka,česneková mayo,
BBQ mayo, pikantní mayo,
Chimichurri salsa

150g/149,-

120g/139,200g/40,80g/30

