
GRILL MENU
BŘEZEN

U JEČMÍNKA

KUŘECÍ PRSO
plněné mladým špenátem, grilované brambůrky se zauzeným
máslem a bylinkami, česnekové créme-fraiche, 200g

BURGERY

JEČMEN´S BURGER                      

HOVĚZÍ BURGER

CHIPOTLE DOUBLE CHEESE BURGER

200g mleté vyzrálé hovězí a vepřové, tvarůžkový 
tartar s naším pivem, cheddar, chilli mayo, smažená
cibulka, salát, okurka, slanina, sladká houska, naše hranolky

200g mleté vyzrálé hovězí, cheddar, slanina,
bbq mayo, červená cibule, okurka, salát, sladká houska, naše hranolky

200g mleté vyzrálé hovězí, dvojitý cheddar, slanina,
smažená cibulka, okurka, zauzená pikantní 
chipotle mayo, salát, sladká houska, naše hranolky

klasik 249,-
double 349,-

 

klasik 249,-
double 349,-

 

klasik 259,-
double 359,-

 

MARINOVANÁ KRKOVICE
s pikantní pivní omáčkou, naše steakové hranolky, 300g

 

HOVĚZÍ TARTAR
21 dní vyzrálé hovězí, krepelčí vejce, křen, chilli, petržel, olivový olej,
podávaný ve švestkovém dýmu, opečený kváskový chléb s bylinkovým
máslem a citrónovou solí

550g 899,-
1000g 1 800,-BISTECCA FIORENTINA 

suché zrání 39 dní, král steaků, nízká roštěná a pravá hovězí
svíčková na T-kosti, demi-glace, salátek s čerstvou bazalkou, baby
špenátem a cherry rajčátky, olivový olej, citrónová sůl, česnekové
créme-fraiche, italské pečivo pinsa

PALERMO BURGER
200g mleté vyzrálé hovězí plněné mozzarellou, italská slanina, 
salsa z pečených cherry-rajčátek s italskými bylinkami, steakové
hranolky s citronovou solí

 999,-RIB-EYE STEAK PRO 2
600g suché zrání 39 dní, pepřová omáčka z tasmánskeho BBQ,
grilované brambůrky se zauzeným máslem, naše steakové
hranolky s citronovou solí

 259,-

 259,-

ROAST-BEEF
suché zrání 39 dní, kořenová zelenina, křen, dvojitý hovězí vývar,
kváskový chléb

starter 80g 199,-
150g 349,-

 

klasik 269,-
double 369,-

 

starter 80g 199,-
150g 349,-

 



Rare

Medium
rare

Medium

Medium well

GRILL MENU
VYZRÁLÉ STEAKY
SIRLOIN STEAK
200g nízká roštěná z mladého býka, suché zrání 35 dní,
demi-glace

RIB-EYE STEAK
vysoká roštěná z mladého býka, suché zrání 35 dní, 
demi-glace

 349,-

300g 399,-
600g 799,-

FLANK STEAK
250g hovězí pupek z mladého býka, mokré zrání 21 dní,
demi-glace

TERES MAJOR
300g horní předplečí, mokré zrání 29 dní, demi-glace

329,-

349,-

 
PŘÍLOHY
BRAMBŮRKY NA SENĚ
malé brambůrky pečené na seně, brynza, zauzené máslo,
jarní cibulka, slaninový chips 

GRILOVANÉ BRAMBŮRKY
se zauzeným máslem a čerstvými bylinkami

 99,-

69,-

NAŠE STEAKOVÉ HRANOLKY

GRILOVANÁ ZELENINA 
malé brambůrky, cuketa, lilek, paprika, jarní mrkvička, olivový
olej, maldonská sůl, čerstvý pepř, bylinky

 59,-KUKUŘICE S MÁSLEM A BYLINKAMI

65,-

129,-

DIPY
bbq omáčka ~ bbq mayo ~ chilli mayo ~ chipotle mayo ~ 
 ~ česnekové créme-fraiche ~ salsa z pečených cherry rajčátek 

35,-

U JEČMÍNKA
 

TEPLÉ OMÁČKY
pikantní pivní smetanová omáčka z našeho piva a chipotle ~
pepřová omáčka z tasmánskeho BBQ

65,-

 59,-ITALSKÉ PEČIVO PINSA
 30,-OPEČENÝ KVÁSKOVÝ CHLÉB 

SALÁTEK 
s čerstvou bazalkou, baby špenátem a cherry rajčátky, olivový
olej, citrónová sůl, česnekové créme-fraiche, italské pečivo pinsa

99,-


