Restart Pub Menu A lá Carte
Něco dobrého k našemu pivečku
100 g
1 ks
1 ks
100 g
100 g
200 g
200 g
3 ks
200 g
200 g

Tatarák namíchaný z pravé hovězí svíčkové s topinkami (4ks)
Grilovaný hermelín ve slaninovém kabátku s brusinkovou omáčkou a chlebem
Nakládaný hermelín s feferonkou a cibulkou s chlebem
Škvarková pomazánka s cibulí a kyselou okurkou s chlebem
Domácí utopenec s cibulí a feferonkou s chlebem
Smažené grundle s citrónem
Smažené cibulové kroužky se sýrovým dipem
Smažené jalapeňos plněné sýrem a slaninou se smetanovým dipem
Nachos se sýrovým dipem
Domácí bramborové chipsy se strouhaným balkánským sýrem a BBQ dipem

159,95,79,75,55,79,79,89,69,85,-

Polévka
dle denní nabídky

39,-

Saláty
250 g Šopský salát
rajče, cibule, paprika, okurka, olivový olej a balkánský sýr
250 g Zeleninový salát
ledový salát, rukola, rajče, paprika, okurka, olivový olej, balsamico
2 ks Pečené papriky s balkánským sýrem
pečené papriky s česnekem, olivovým olejem a balkánským sýrem
350 g Restart salát
grilované kuřecí prso, opečená anglická slanina, sázené vejce, zelený salát, rukola, rajče, paprika
parmazán, olivový olej, domácí salátový dresink
250 g Míchaný zeleninový salát s dijonským dresinkem a smaženými kuřecími stripsy
250 g Míchaný listový salát s cherry rajčátky a zakysanou smetanou

95,89,69,169,-

135,95,-

Hlavní Jídla
Hovězí maso / Steaky
200 g Hovězí flank steak na drceném pepři
200 g Biftek ze svíčkové na mořské soli
steaky jsou podávány s přílohou a omáčkou dle výběru: grilovanou zeleninou dle sezónní nabídky,
pečené brambory s bylinkami, fazolové lusky na česneku a slanině, pepřová nebo hříbková omáčka

259,299,-

Vepřové maso
200 g
200 g
200 g
200 g

Medailonky z panenky v anglické slanině na listovém špenátu s medovo-hořčičnou omáčkou
Grilovaný steak z krkovice v BBQ marinádě s česnekovým dipem
Smažený vepřový řízek s bramborovými hranolky a domácí tatarkou
Vepřový kotlet na bylinkách s houbovým ragů

179,159,159,155,-

Kuřecí Maso
200 g
200 g
400 g
400 g
400 g

Grilované kuřecí prso plněné modrým sýrem, sušenými rajčaty a bazalkovým pestem
Kuřecí stripsy s bramborovými hranolky a domácí tatarkou
Kuřecí křídla v medové omáčce se zeleninovým crudités a nivovým dipem
Kuřecí křídla v pikantní omáčce Louisiana se zeleninovým crudités a nivovým dipem
Kuřecí křídla v BBQ omáčce se zeleninovým crudités a nivovým dipem

159,155,139,139,139,-

České speciality
180 g Hovězí guláš s cibulkou a houskovým knedlíkem
500 g
1400 g
200 g
300 g
150 g

Pečená vepřová žebra marinovaná v barbecue omáčce s hořčicí, sýrovým dipem a chlebem
Pečené vepřové koleno na černém pivě s křenem, hořčicí, kozími rohy a chlebem
Klobása na grilu s křenem, hořčicí a chlebem
Konfitované kachní stehno s červeným zelím a variací knedlíků
Smažený sýr s bramborovými hranolky a domácí tatarkou

159,199,299,95,225,145,-

Speciality
350 g Jehněčí kolínko na rozmarýnu a česneku se špenátovými brambory
550 g Mix grill Restart s pečenými brambory s bylinkami, grilovanou zeleninou a BBQ dipem
Grilovaný steak z krkovice, marinovaný kuřecí steak, biftek z mletého masa, domácí grilovaná klobása
250 g Gurmánská pljeskavice se sýrem s pečenými brambory s bylinkami, ajvarem a čerstvou zeleninou

269,379,199,-

Burger
200 g Bacon Burger
200 g hovězí maso, sýr čedar, grilovaná anglická slanina, ledový salát, rajče
kyselá okurka, glazovaná cibule, domácí dresing, bramborové hranolky
200 g Cheese Burger
200 g hovězí maso, sýr čedar, ledový salát, glazovaná cibule
rajče, kyselá okurka, domácí dresing, bramborové hranolky
200 g Chicken Burger
200 g grilovaná kuřecí prsa, sýr čedar, rukola, ledový salát, glazovaná cibule,
rajče, okurka, domácí dresing, bramborové hranolky
200 g Jack Daniel’S® Burger
200 g hovězí maso, sýr čedar, rajče, ledový salát, kyselá okurka, glazovaná cibule, majonéza a
Jack Daniel's marináda, bramborové hranolky
200 g Restart Burger Special
200 g hovězí maso, sýr čedar, grilovaná anglická slanina, sázené vejce, ledový salát, glazovaná cibule, rajče,
kyselá okurka, chilli papričky jalapeňos, BBQ dresing, bramborové hranolky

179,-

169,-

169,-

179,-

199,-

Quesadilla / Tortilla
250 g Quesadilla Quattro Formaggi se zeleninovým salátkem a česnekovým dipem
tortilla, směs sýrů, jalapeňos, domácí dresing
250 g Quesadilla s kuřecím masem a sýrem se zeleninovým salátkem a sýrovým dipem
tortilla, kuřecí maso, čedar, rajče, jalapeňos, domácí dresing
250 g Vegetariánská tortilla s grilovanou zeleninou a sýrem se smetanovým dipem

135,-

250 g Tortilla s kuřecím masem, grilovanou zeleninou a sýrem se smetanovým dipem

149,-

149,135,-

Pasta / Rizoto
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g
250 g

Gnocchi Spinaci - bramborové noky se špenátem, smetanou a parmazánem
Gnocchi Spinaci Pollo - bramborové noky s kuřecím masem, špenátem, smetanou a parmazánem
Gnocchi Quattro Formaggi - bramborové noky se směsí sýrů
Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino - s česnekem, olivovým olejem, chilli papričkami a parmazánem
Spaghetti Carbonara - se slaninou, vejcem a parmazánem
Špagety s vepřovou panenkou se sušenými rajčaty, rukolou, chilli papričkami a parmazánem
Houbové rizoto s parmazánem

135,149,135,135,149,169,145,-

Omáčky
Dip – Nivový
Dip - Jalapeňos
Dip - Česnekový
Dip - Chilli
Domácí tatarka
Zakysaná smetana
Kečup

29,39,29,29,29,25,25,-

Domácí ajvar
Hořčice
Majonéza
BBQ

29,25,25,35,-

Přílohy
200 g
200 g
150 g
200 g
200 g
200 g
200 g

Hranolky
Opečené brambory s rozmarýnem a česnekem
Bramborové noky
Grilovaná zelenina (dle sezónní nabídky)
Restované fazolové lusky s anglickou slaninou
Špenátové brambory s česnekem
Americké brambory

39,45,45,59,59,49,45,-

Pečivo
1 ks
1 ks
4 ks

Chléb
Rozpečená bylinková bageta
Topinka s česnekem

4,35,30,-

Dezert
2 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks

Čokoládová palačinka se šlehačkou
Meruňková palačinka se šlehačkou
Malinová palačinka se šlehačkou
Čokoládové suflé s vanilkovou zmrzlinou
Dezert dle denní nabídky

PŘÍPRAVY STEAKŮ
Rare - krvavý, jen lehké okrajové propečení
Medium rare - mírně propečený, na okraji růžový, uvnitř krvavý
Medium - do růžova propečený
Medium well - propečený, okraje do hněda, střed narůžovělý
Well done - propečený přes celou šířku steaku
Označení alergenů dostanete na vyžádání u obsluhy

Přejeme Dobrou chuť

79,79,79,85,69.-

