
199,-

naše obaly jsou kompostovatelné
rozvoz a objednávky: +420 725 763 353    platba i kartou

cranberry burger

vege burger - tofu (150 g)

kuřecí stripsy, bbq dip, cibulka, rajče, polníček

váha je udávána před tepelnou úpravou             alergeny: 1, 3, 7, 10, 11

bar lidová
zahrada

sázené vejce, smažená cibulka, rajče, polníček

240 g
double

bezlepková bulka +25,-

classic cheeseburger
cheddar, rajče, polníček, nakl. okurka, cibulka

jalapeno burger
jalapenos, slanina, cheddar, rajče, polníček

bacon burger

brusinky, modrý sýr, polníček, cibulka

countryboy burger

slanina, karamelizovaná cibulka, cheddar, polníček, rajče

chicken bbq burger (150 g)

cheddar, rajče, polníček, nakládaná okurka, cibulkave
ge
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přílohy:

family box
novinka! pořádný nášup stripsů, hranolků a nápojů pro:

2 osoby 3 osoby 4 osoby349,- 649,-519,-

alergeny: 1, 3, 7, 9, 10

meníčka:
polední burger menu:   (všední dny 11:30-15:00)
burger z běžné nabídky + hranolky s dipem / coleslaw + nápoj dle nabídky

(120 g) (150 g)

burger z běžné nabídky + hranolky s dipem / coleslaw + nápoj dle nabídky

porce kuřecích stripsů + bbq dip + hranolky / coleslaw + nápoj dle nabídky

velké burger menu:

(170 g) (200 g)

(250 g) (200 g)

batátové hranolky s dipem

domácí hranolky s dipem

klasické hranolky s dipem 

salát coleslaw 

39,- / 69,-

29,- / 49,-

29,- / 49,-

39,- / 69,-

29,- / 49,-

29,- / 49,-

100 g / 200 g

cibulové kroužky s dipem 39,- / 69,-

6 ks  / 12 ks



čokoládový,
jahodový, oreo,

mango-bezlaktózový

s trhaným hovězím masem a javorovým sirupem 119,-

po-čt: 11:00-22:00, pá-so: 11:00-0:00, ne: 11:00-20:00

domácí hranolky s mozzarellou a omáčkou

mozzarella, rajče, bazalkové pesto

kuřecí stripsy + bbq dip

alergeny: 1, 3, 7

alergeny: 1, 3, 7, 8

řepný salát 

řecký salát paprika, rajče, okurka,
balkánský sýr, oliva, toast

červená řepa, polníček,
balkánský sýr, toast

brusinky, toast

slanina, sýr, karamelizovaná cibulka

grilovaný hermelín 

panini nebo

strips kyblík

poutine 

poutine beef & maple

500 g 800 g 1000 g

500 g300 g

350 g

s jablečným pyré
nebo

s borůvkami
vafle

milkshake 400 ml

1 ks

1 ks

1 ks

400 g

350 g

79,-

(poslední objednávky přijímáme 30 minut před koncem provozní doby)

bar a rozvoz:



nápoje:
ne

al
ko cola/cola zero       

fanta
sprite
voda   
birell      

root beer
-a &w   
-bargs   

dr.pepper
-original   
-cherry   
-vanilla   
-big red
-canada ginger ale

29,-

29,-

,
al

ko

pivo-plech

pivo-točená plzeň       

bohemia sekt
-brut/demi 

frizzante-točené

znovín
-rulandské modré
-merlot
-rulandské bílé
-veltlínské zelené
-tramín červený

hradil
-rubinet
-dornfelder
-rulandské šedé
-chardonnay
-pálava 

29,-

25,-

49,-

49,-

0,33 l

0,5 l

0,355 l

0,355 l

0,5 l

149,-

249,-

0,75 l

0,75 l

0,75 l

rozvoz:
varnsdorf

studánka
dolní podluží jiřetín

horní podluží

rybniště
krásná lípa

rumburk

chřibská
doubice

staré křečany
jiříkov
kytlice

šluknov
brtníky

*minimální hodnota objednávky bez ceny rozvozu je 400 kč 

0,5 l

40,-

50,-
60,- 80,-

*90,-

*120,-

45,-0,5 l

1 l

199,-

149,-


