
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
300g vysoká roštěná z mladého býka, suché zrání 35 dní, 
demi-glace

 349,-

399,-

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

VEPŘOVÝ T-BONE
300g na T-kosti najdete kotletu a panenku, mokré zrání
21 dní, demi-glace

 229,-

299,-

349,-

 
PŘÍLOHY
BRAMBŮRKY NA SENĚ
malé brambůrky pečené na seně, brynza, cheddar,
zauzené máslo s pancettovými škvarkami

GRILOVANÉ BRAMBŮRKY
se zauzeným máslem, pancettou a čerstvými bylinkami

 99,-

69,-

NAŠE STEAKOVÉ HRANOLKY

ZIMNÍ GRILOVANÁ ZELENINA 
malé brambůrky, cuketa, lilek, paprika, cherry rajčátka, zimní
hruška, pražené lískové ořechy, náš tymiánový olej, maldonská
sůl, čerstvý pepř, bylinky

 59,-KUKUŘICE S MÁSLEM A BYLINKAMI

65,-

129,-

DIPY
bbq omáčka ~ bbq mayo ~ chilli mayo ~ chipotle mayo ~ 
 ~ brusinková mayo s chipotle

35,-

U JEČMÍNKA
  

TOSCANA SALÁTEK 
grilované zimní hrušky, Apple-cider vinegar, trhaná gorgonzola,
med, pražené lískové ořechy, pancettové škvarky, originál italské
pečivo Pinsa, tymiánový olej

129,-



GRILL MENU
LEDEN

U JEČMÍNKA
 

BRESAOLA SALÁT
stařená nízká roštěná marinovaná v bílém a červeném víně se směsí
koření, grilované kostky italského bílého pečiva, zelené, černé olivy,
kornišony, marinované houby, limetka, lanýžový olej

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,-

 

 399,-STAŘENÝ HANGER STEAK
300g veverka, mokré zrání 39 dní, s mandlovou omáčkou a grilovanými
brambůrkami s pancettovými škvarkami a zauzeným máslem

 

VEPŘOVÉ CHIPOTLE OSSOBUCO
450g marinované vepřové koleno, grilovaný brambor plněný 
 kysaným zelím, červená cibule, kornišony, vepřové demi-glace

 299,-

 799,-BISTECCA FIORENTINA
550g suché zrání 39 dní, král steaků, nízká roštěná a pravá hovězí
svíčková na T-kosti, toscana salátek

BAGEL BURGER
200g stařené mleté hovězí maso 39 dní, bagelová houska, brusinková
chipotle mayo,salátek se zálivkou, cheddar, flambovaná parmská šunka,
červená cibule, kornišony, naše steakové hranolky, BBQ omáčka

279,-
 
 

200g 199,-
330g 369,-

 

 1290,-PICANHA STEAK PRO 4
1200g stařená tabulová špička, suché zrání 39 dní, filírovaná na
steakové plátky, steakové hranolky, grilované brambůrky, italské
pečivo pinsa, demi-glace


