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                         Naša ponuka hamburgerov  

CHEESE 450g (1,3,6,7,10,11)                                                                                                                                                                                                                                                       
žemľa (90g), hovädzie mäso (150g), syr cheddar, ľadový šalát, paradajky, nakladaná uhorka, risso dressing                                                                                                                                                                               

GREECE 450g (1,3,7,9,10)                                                                                                                                                                                                                      

žemľa (90g), hovädzie mäso (150g),ľadový šalát, balkánsky syr, čierne olivy, paradajky, tzatziky dressing                                                                                                                                                                          

BARBECUE 450g (1,3,6,7,10,11)                                                                                                                                                                                                                                 
žemľa (90g), hovädzie mäso (150g), syr cheddar, ľadový šalát, karamelizovaná  cibuľa, nakladaná uhorka,  
paradajky, barbecue dressing                                                                                                                                       

SAMURAI 450g (1,3,7,9,10)                                                                                                                                                                                                           

(pikantné)  - žemľa (90g), hovädzie mäso, (150g), syr cheddar, ľadový šalát, nakladané  chilli papričky,             
samuraj dressing                                                                                                                                                                                       

GYROS 450g (1,3,6,7,10,11)                                                                                                                                                                                                                                              
(jemne pikantné)  - žemľa (90g), kurací gyros (100g), ľadový šalát, paradajky, čierne a zelené olivy,                    
červená cibuľa, chilli papričky drvené, tzatziky dressing                                                                                                       

JALAPEŇO 450g (1,3,6,7,10,11)                                                                                                                                                                                                                      
(pikantné)  - žemľa (90g), hovädzie mäso (150g), syr cheddar, ľadový šalát, nakladané jalapeňo papričky,              
nachos chipsy, jalapeňo dresing                                                                                                                                                          

BACON 450g (1,3,6,7,10,11)                                                                                                                                                                                                                                            
(jemne pikantné) - žemľa (90g), hovädzie mäso (150g), opečená slanina, ľadový šalát, červená cibuľa,                  
nakladaná uhorka, paradajky, peprový dresing                                                                                                                                      

CRISPY CHEESE 450g (1,3,6,7,10,11)                                                                                                                                                                                                                                

žemľa (90g),  vyprážaný syr, (140g),  ľadový šalát, nakl. uhorka, paradajky, risso dresing                                                                                                                                          

BRUTUS MAXI 540g (1,3,6,7,10,11)                                                                                                                                                                                                                             

žemľa (90g),  hovädzie mäso (150g) pražená slaninka, vyprážané cibuľové krúžky,  jalapeňo papričky,                              
volské oko, ľadový šalát, peprový dresing       

Single Burger´s  (hovädzie mäso 150g/gyros m. 100g/syr 140g )                                                                                           
Cheese,Greece,Barbecue, Samurai, Jalapeňo, Bacon, Gyros, Crispy Cheese, Brutus Maxi                  6,50 €   

Menu Single Burger´s (Single Burger +hranolky 200g+Kofola Original 250ml)                                                                                                  
Cheese,Greece,Barbecue, Samurai, Jalapeňo, Bacon, Gyros, Crispy Cheese, Brutus Maxi                                   8,90 € 

Double Burger´s (hovädzie mäso 300g/gyros m. 200g/syr 280g )                                                                                                        
Cheese,Greece,Barbecue, Samurai, Jalapeňo, Bacon, Gyros, Crispy Cheese, Brutus Maxi                                             8,50 € 
 
Menu Double Burger´s (Double burger +hranolky 200g+Kofola Original 250ml)                                                                                            
Cheese,Greece,Barbecue, Samurai, Jalapeňo, Bacon, Gyros, Crispy Cheese, Brutus Maxi                                                        10,90 €       

 

Prílohy hamburgrom:  

Zemiakové hranolky 200g                            1,90,-€ 

Batátové hranolky 200g                    2,10,-€ 

Cibuľové krúžky vyprážané 20g, 4ks (1,3)                                             2,10,-€ 
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Omáčky, dressingy: 

Riso dressing 50g (3,ž,9,10,11)                   1,10 € 
Barbecue dressing 50g (3,6,9,10,11)                                1,10 € 
Tzatziki dressing 50g (3,6,9,10,11)        1,10 € 
Korenistý dressing 50g (3,6,9,10,11)        1,10 € 
Samuraj dressing 50g (3,6,9,10,11)        1,10 € 
Jalapeňo dressing 50g (3,6,9,10,11)        1,10 € 
Kečup 30g        0,80 € 
Tatárska omáčka 30g (3,10)            0,80 € 
Chilli omáčka 50g         1,10 € 
Swett chilli omáčka 50g         1,10 € 
Bazalková omáčka smotanová 50g  (7)         1,10 € 
Cesnaková omáčka smotanová 50g (7)        1,10 € 
1000 ostrovov 50g (3,7)         1,10 € 
 

OBALY: 

Obal na hamburger, hranolky, kuracie krídelká (papier) 1 ks      0,30 €                                                            

Obal na menu, šaláty 1000 ml (vanička PP) 1 ks        0,30 €                                              

Miska na polievku, šaláty 500 ml (okrúhla PP) 1 ks       0,20 €                                                

Obal na omáčky 80ml  1 ks          0,20 €                                        

Alobal + papierová tácka 1 ks          0,20 € 

 

 

 

 

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že suroviny, z ktorých pre Vás pripravujeme jedlá a pokrmy môžu 
obsahovať alergény. Zoznam alergénov: 

1. Obilie obsahujúce glutén (lepok) (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda,  

kamut a vyšľachtené odrody z nich)                                                                                

2. Kôrovce a výrobky z kôrovcov 

3. Vajcia a výrobky z vajec 

4. Ryby a výrobky z rýb 

5. Podzemnica olejná (arašidy) a výrobky z podzemnice olejnej 

6. Sója a výrobky zo sóje 

7. Mlieko a výrobky z mlieka vrátene laktózy 

8. Orechy t.j. mandle (Amzgadulus comnunis L.), lieskovce (Corylus Avellana),  

vlašské orechy (Juglans Regia), kešu ( Anacadrium Occidentale), pekanové  

orechy (Cara Ifinoiesis, Wangenh K. Koch), brazílske orechy (Bartholletia Excelsa),  

pistácie  (Pistácia Vera), makadamské orechy a quinslandské orechy (Macadamia  

Ternifolia), a výrobky z orechov 

9. Zeler a výrobky zo zeleru 

10. Horčica a výrobky z horčice 

11. Sezamové semená a výrobky zo sezamových semien 

12. Oxid siričitý a siričitan o koncentrácii viac ako 10mg/kg, alebo 10mg/l vyjadrenej  

ako oxid siričitý (SO2) 

13. Vlčí bôb a výrobky z neho 

14. Mäkkýše a výrobky z nich 

                                                                                                                             


