
  
 

                

                   

Hamburger   (1,3,10)                             188g             93,- 
Hovězí maso, cibule, okurka, Burger’s kečup,  
hořčice, bramborová bulka 
 

Cheese  (1,3,10)                                                 200g                 96,-   

Hovězí maso, Cheddar, cibule, okurka, Burger’s kečup,  
hořčice, bramborová bulka 
 

Jalapeño  (1,3,7,10)                             230g              132,-   
Hovězí maso, Cheddar, cibule, čerstvé papričky Jalapeños, 
rajče, Chipotle omáčka, rukola, bramborová bulka 
 

BBQ  (1,3,7,10)                                                          220g              132,-   
Hovězí maso, Cheddar, smažená cibulka, rajče,  
salát, BBQ omáčka, majonéza, bramborová bulka 
 

Bacon  (1,3,7,10)                                                     215g            139,-   
Hovězí maso, Cheddar, Burger’s slanina, grilovaná cibulka, 
salát, medovo-hořčičná omáčka, bramborová bulka 
 

Cheesy Bacon (1,3,7,10)                       235g            149,-   
Hovězí maso, Ementál, Burger’s slanina, smažená cibulka, 
cheddarová omáčka, rukola, bramborová bulka 
 

Classic  (1,3,7,10)                                                   238g            123,-  

Hovězí maso, Cheddar, okurka, rajče, grilovaná cibulka,   
salát, Burger‘s omáčka, bramborová bulka 
 

Chicken  (1,3,7,10)                                              220g            132,-   

Kuřecí maso, Cheddar, Burger‘s slanina, rajče,  
salát, Burger’s omáčka, bramborová bulka 
 

Mushroom  (1,3,7,10)                               155g             123,-   

Hlíva ústřičná nebo houba dle sezónní nabídky,   
Cheddar, omáčka, rukola, bramborová bulka 
 

Fit  (1,3,7)                                                                         210g             125,-   

Kuřecí maso, rajče, okurka, rukola, 
Burger’s kečup, bramborová bulka 

 

 

         
Hranolky                           115g             45,-   

 

Hranolky (7)                        150g             76,-   
se sýrem a smaženou cibulkou 
 

 
                            

 

                               
 

Domácí limonáda                0,4l           48,- 
Pomerančová, citronová 
 

Domácí limonáda               1L PET         96,- 
Pomerančová, citronová 
 

Espresso (7)                                                                                         39,- 
smetana, cukr 
 

Pomeranč se skořicí            250ml     48,-   
horký nápoj 

 

                 
 

Chipotle   (3,10)                                                  15 ml          20,-   

 

Burger’s  (3,10)                                                             15 ml          20,-   

 

Medovo-hořčičná (3,10)                        15 ml          20,-   
 

BBQ                                                                                            15 ml          20,-   
 

Cheddar (7)                                                                     15 ml          20,-   
 

Kečup                                                                            15 ml           20,-   
 

 

       
 

Varianta bez lepku (3,7)                                 + 35,- 
 

Hovězí maso                                                                              45,-   

 

Kuřecí maso                                                                              45,- 
 

Burger’s slanina                             10g            20,- 
 

Cheddar (7)                                                                     12g            15,- 
 

Smetana do kávy (7)                      4,- 
 

             
 

Váha hovězího i kuřecího masa na jednu porci za syrova je 100g. Výsledná váha tepelně upraveného pokrmu se může lišit v závislosti na ztrátách při tepelné úpravě. 
 

Legenda:  
Obsahuje či může obsahovat alergeny: 1) obiloviny obsahující lepek, 2) korýši, 3) vejce, 4) ryby, 5) jádra podzemnice olejné (arašídy), 6) sójové boby, 7) mléko (včetně laktózy), 8) skořápkové plody 
(mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie), 9) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid siřičitý a siřičitany, 13) vlčí bob 
(lupina), 14) měkkýši. 
Námi uváděný výčet alergenů u jednotlivých pokrmů odpovídá ingrediencím, ze kterých jsou sestavovány. Pokrmy  připravujeme v kuchyni - prostorách, kde se vyskytují alergeny, a ačkoliv věnujeme 
nejvyšší možné úsilí tomu, aby jednotlivé suroviny zůstaly odděleny, nemůžeme garantovat, že nedojde k nezáměrné kontaminaci alergenní složkou.  

 
Pokrmy a nápoje prodávané v provozovně, s sebou i prostřednictvím rozvozu, jsou určeny k okamžité spotřebě. 


