=DOMÁCÍ ZAUZENÉ SPECIALITY=

=PARTY CHUŤOVKY=

OUR FAMOUS SMOKED PULLED PORK……189Kč
Famózní “Sticky D’s BBQ”* trhané uzené vepřové (100g) se zelným
salátkem coleslaw a slivovicovou BBQ omáčkou (*vítěz soutěže BBQ
Jack Daniel’s World Championship Invitational BBQ 2016, USA).
Něco pro fanoušky vepřovéh= DVOJTÁ PORCE VEPŘOVÉHO!..259Kč

SIGNATURE “BLUE SMOKE” BURGER……….209Kč
Domácí zauzený 100% hovězí krk (115g) s modrým sýrem,
majonézou ze sušených rajčat , karamelizovanou cibulkou a
okurkami.

THE BIG DADDY SMOKEHOUSE BURGER….319Kč
100% hovězí krk (115g) PLUS námi uzené trhané vepřové (100g), 2
plátky irského cheddaru, salát coleslaw, červená cibulka, ledovy
salát, okurky, BBQ omáčka, Ranch, hořčicí a nakládané beraní rohy.

=KUŘECÍ & KRŮTI SENDVIČE=
Sendviče podáváme v grilované máslové housce Mannson’s Bakery
#1 SOUTHERN

FRIED CHICKEN SANDWICH 209Kč
…

SOUTHERN FRIED CHICKEN POPPERS……....149Kč
TAVERN CLASSIC BACON-CHEDDAR……….229Kč

Křupavé nugetky z kuřecích prsou (120g) marinovaných v podmáslí s
domácí omáčkou dle Vašeho výběru: smetanovo-bylinková Ranch
omáčka, slivovicová BBQ nebo zauzená BBQ majonéza “Tav Sauce”.

Naše jednička mezi burgery (100% hovězí krk 115g) s 2 plátky (40g)
extra zralého irského cheddaru, 3 plátky (75g) křupavé, na dubovém
dřevě uzené, prémiové slaniny, hořčicí,majonézou, kečupem,
ledovým salátem, nakládanými okurkami a čerstvou červenou cibulí.

LOADED PULLED PORK CHEDDAR FRIES…..209Kč
Košík tav-fries hranolek s rozpečeným irským cheddarem, s pomalu
uzeným vepřovým masem (100g) a naší BBQ omáčkou, posypané
rajčaty, cibulí a jalapeños papričkami. Podávamé s Ranch omáčkou.

100% hovězí krk (115g) se sýrem gouda, ledovým salátem, rajčaty a
speciální omáčkou.

Košík tav-fries hranolek s pikantním 100% hovězím chili-con-carne
(200g), s rozpečeným irským cheddarem, posypané rajčaty, cibulí a
jalapeños papričkami. Podávamé s Ranch omáčkou.

=100% HOV Ě ZÍ BURGERY=

ORIGINAL LOKAL BURGER…...…………...……189Kč LOADED BEEF CHILLI-CHEESE FRIES………....209Kč
THE TOWER OF POWER……………….……..….259Kč
Dvojitý Lokal Burger, dvakrát maso (230g) a sýr… i síla!
100% hovězí krk (115g)s dvěma plátky irského cheddaru, grilovanou
červenou cibulí, salátem, rajčaty, “Tav sauce”, hořčicí a okurkami.

Křupavé kuřecí prsíčko (100g) marinované v podmáslí s ledovým
salátem, nakládanými okurkami, majonézou a Ranch omáčkou.
(NÁŠ TIP:+3 plátky na dřevě uzené, prémiové slaniny...45Kč)

GRILLED MUSHROOM, ONION & SWISS…..209Kč

BUFFALO GARLIC-PARM FRIED CHICKEN…219Kč

DANISH BLUE N’ BACON BURGER………….219Kč

Křupavé kuřecí prsíčko (100g) marinované v podmáslí s česnekem,
parmezánem a ‚Buffalo‘ omáčkou, s dánským modrým sýrem,
salátem, okurkami, mayo a Ranch omáčkou.

SMOKIN’ HOT TURKEY, BACON & SWISS…199Kč
Plátky uzených farmářských krůtích prsou (85g) s 2 plátky křupavé,
na dubovém dřevě uzené, prémiové slaniny, sýrem ementálem,
salátem, rajčaty, dijonskou omáčkou.

=NAŠE VEGETARIANSKÉ BURGERY=

SPINACH, MUSHROOM & SWISS……………199Kč
Vegetariánský burger (115g) ze špenátu, bílých fazolí a vlašských
ořechů, s dvěma plátky ementálu, grilovanými žampiony a červenou
cibulí a majonézou ze sušených rajčat.

URBAN GARDEN BURGER………..……………..189Kč
Vegetariánský burger (115g) z čočky, hnědé rýže, lískových ořechů a
hub se sýrem gouda, grilovanou cibulí, nakládanými okurkami a
domácí zauzenou BBQ majonézou “Tav Sauce”.

SPINACH BEAN BOMB BURGER……..………..189Kč
Vegetariánský burger (115g) ze špenátu, bílých fazolí a vlašských
ořechů, se sýrem gouda, salátem, rajčaty a speciální omáčkou.

…………………………………………………………………....
Kompletní menu včetně obsažených alergenů na
vyžádání u obsluhy.

=NAŠE SALÁTY=

TAV CHEESEBURGER DELUXE….…..……….…219Kč HOUSE-SMOKED TURKEY BREAST SALAD...199Kč

100% hovězí krk (115g) s dvěma plátky ementálu, grilovanými
žampiony a červenou cibulí a majonézou.
100% hovězí krk (115g) s dánským modrým sýrem, karamelizovanou
cibulkou, 3 plátky(75g) křupavé, na dubovém dřevě uzené, prémiové
slaniny okurkami a majonézou ze sušených rajčat.

APOKA BURGER – FOR THE END TIMES…....339Kč
Dvakrát maso (230g), čtyři plátky extra zralého irského cheddaru,
šest plátků křupavé, na dubovém dřevě uzené, prémiové slaniny, s
jalapeños papričkami na straně.

Plátky uzených farmářských krůtích prsou (85g) s mesculun salátem,
rajčaty, okurkami, krutony a medovo-hořčicový dresink.

ROADHOUSE FRIED CHICKEN SALAD……….199Kč
Křupavé smažené kuřecí nugetky (125g) marinované v podmáslí s
mesculun salátem, medovo-hořčičným dresinkem, křupavou
slaninkou. Podávamé s Ranch omáčkou.

=DOMÁCÍ DEZERTY=
LORI’S PEKANOVÝ KOLÁČ S BURBONEM................109Kč
VANILKOVÝ CHEESECAKE SE SLANÝM KARMELEM..99Kč
ČOKLÁDOVÉ BROWNIE……………………….…………..49Kč
GLAZOVANÁ CITRONOVÁ BÁBOVKA………….………49Kč
BANÁNOVÝ CHLEBÍČEK S VLAŠSKÝMI OŘECHY….…49Kč

=PŘÍLOHY, DOPLŇKY & NAŠE OMÁČKY=
=NĚCO PRO DĚTI=
HRANOLKY
“TAV-FRIES” DO KOŠÍKU K BURGERU……….……….49Kč
‘THE HENRY’ BUN-MEAT CHEESEBURGER…135Kč
100% hovězí krk (115g) s plátkem sýrem gouda, kečupem, hořčicí a
majonézou v grilované housce. Připravovány dle vyběru!

“ DÁTE SI TO… DO NAHA ? ”
JAKÝKOLIV BURGER+BEZ HOUSKY+SALÁT NAVÍC=STEJNÁ CENA!
= MASOVÝ BURGER BEZ HOUSKY = BEZ LEPKU! =

………………………..………………..…………………………
Tavern Burgery vyrábíme ze 100% hovězího krku (115g) z volně
pasoucího se dobytka bez jakycholých aditiv. Standartně jsou
připravovány v úpravě medium-rare nebo podle Vaší žádosti,
podáváme v grilované máslové housce od Mannson’s Bakery.
"Tav Fries" je mix hranolek--klasických, spirálových a kořeněných mřižek,
dodavaných z Lamb-Weston a smažených na objednávku v oleji Canola.

Děkujeme vám za návštěvu!

………………………..…………………………..………………

DVOJITÁ PORCE HRANOLEK (340g) “TAV PARTY FRIES” …..…..99Kč
MALÝ SALÁT S KRUTONY …………………………...………….………79Kč
DOMÁCÍ SLIVOVICOVÁ BBQ OMÁČKA………..…………………….35Kč
ZAUZENÁ TAV OMÁČKA, RANCH, DIJONSKÁ, MED-HOŘČ...…..30Kč
PORCE MAJONÉZY NEBO TATARKA …………………………………25Kč
JALAPEÑOS PAPRIČKY…………...……………………………………..15Kč
KRÉMOVÝ ZELNÝ SALÁTEK COLESLAW…………..…………………30Kč
PLÁTKY KŘUPAVÉ PREMIOVÉ SLANINY (75g).…...………………..45Kč
KARAMELIZOVANÁ CIBULKA ………………………………………….30Kč
VOLSKÉ OKO.…...………………….………………………...…………..35Kč
HEINZ RAJČATOVÝ KEČUP……………………………..…………ZDARMA

…………………………………………………………………….
NAVÍC: CHEDDAR NEBO MODRÝ SÝR PLÁTEK (20Kč), GOUDA SÝR (15Kč),
HOVĚZÍ MASO 115g (60Kč), ZAUZENÉ VEPŘOVÉ 100g (70Kč), SMAŽENÉ KUŘEČÍ PRSA
(100Kč), CHILI CON CARNE (80Kč), ZAUZENÉ HOVĚZÍ (85Kč), MÁSLOVÁ HOUSKA (50Kč)

