Vítejte v hospůdce U Pálivé papričky
Www.Hot-Pepper-Pub.cz
Vegetariánský pokrm
Typicky česká úprava
Lehce pikantní pokrm
Pikantní pokrm

barová jídla

.

Buráky

39,-

Pražené solené arašídy

Domácí brambůrky

59,-

Domácí hospodské solené brambůrky

Olivy

59,-

Marinované olivy v bylinkách (80g) (na výběr černé / zelené)

Mandličky

69,-

Čerstvé pražené mandle (80g)

Nachos

79,-

Domácí tortillové chipsy (150g) s čedar dipem nebo mexickou salsou

„Náklaďák“

79,-

Domácí naložený plísňový sýr (1ks) s pikantní papričkou a cibulkou, chléb

Kuřecí taco

79,-

Mix čerstvé zeleniny s pomalu pečeným trhaným kuřecím masem na malé tortille (1ks)

Bramboráčky se slaninou a zelím

79,-

Domácí bramboráčky (4ks) s nakládaným zelím a opečenou slaninou

Zapečené jalapeños papričky

89,-

Zapečené jalapeños papričky plněné krémem z červených fazolí a čedarem. Podávané s creme fraiche

Club House Sandwich

99,-

Rozpečený sandwich s tuňákem nebo s trhaným kuřecím masem, křupavým salátem, tomatem,
nakládanou okurkou a dijonskou majonézou

Jalapeños v těstíčku
Smažené jalapeños papričky v těstíčku plněné sýrem. Podávané s creme fraiche

99,-

Polévky

.

Poctivá česnečka

49,-

Domácí česká česnečka s uzeným masem, brambory, vejcem a opečenými chlebovými krutóny

Fazolačka

49,-

Jemně kořeněná krémová polévka z červených fazolí. Zdobená křupavými tortillovými nudličkami

Tataráčky

.

“Vege” tataráček

129,- / 239,-

Vegetariánský tataráček (90g/180g) z avokáda a zeleného chřestu s bylinkami, opečený toast

“Classic” tataráček

139,- / 259,-

Klasický hovězí tataráček (90g/180g) míchaný dle našeho receptu. Podáváme s topinkami
(Upozornění: pokrm obsahuje syrové maso a syrový vaječný žloutek)

“Salmon” tataráček

149,- / 269,-

Tataráček z lososa (90g/180g) s kapary míchaný dle našeho receptu, opečený toast

Grill speciality

.

Quesadilla
Velká grilovaná pšeničná tortilla plněná čedarem nebo i trhaným kuřecím masem, čerstvou zeleninou a
červenými fazolemi. Podáváme s mexickou salsou a creme fraiche

sýrová

149,-

kuřecí

159,-

Křidýlka

159,-

Grilovaná kuřecí křidélka (500g) v domácí BBQ marinádě. Podáváme s mixem omáček, mrkvovými hranolky
a rozpečeným chlebem (Můžete si zvolit pálivá / nepálivá)

Žebírka

179,-

Grilovaná vepřová žebírka (500g) v pikantní marinádě s jablečným moštem. Podáváme s mixem omáček,
nakládanou okurkou a rozpečeným chlebem

Fajitas
Grilované maso na rozpálené pánvi s restovanou zeleninou v jemně pikantní kakaovo‐medové omáčce.
Podáváme s mexickou salsou, salátek z červených fazolí a jalapeños, creme fraiche a malými tortillami

zeleninové se zelenými fazolkami
190g kuřecí
190g hovězí

189,209,239,-

Burger menu

.

Vege Cheese

159,-

Grilovaná zelenina zapečená s dvěma druhy sýrů, tomato, mix salátů, smažená křupavá cibulka, medová
majonéza, domácí chilli bulka. Podáváme s creme fraiche a hrstí křupavých hranolků

Crispy Chicken

159,- / 239,-

Křupavé kuřecí prsíčko (150g / 300g), tomato, mix salátů, medová majonéza, domácí bulka. Podáváme
s domácí tatarkou a hrstí křupavých hranolků

House Classic

169,- / 249,-

Prémiové hovězí (150g / 300g), čedar, slanina, tomato, cibulka, kyselá okurka, mix salátů, cardinal a
medová majonéza, domácí bulka. Podáváme s domácí tatarkou a hrstí křupavých hranolků

Cactus

179,- / 259,-

Prémiové hovězí (150g / 300g), čedar, slanina, kaktus, smažená křupavá cibulka, mix salátů, medová
majonéza a domácí BBQ, domácí chilli bulka. Podáváme s mexickou salsou a hrstí křupavých hranolků

Hot Pepper

179,- / 259,-

Prémiové hovězí (150g / 300g), čedar, slanina, salátová okurka, paprika, karamelizovaná cibulka, jalapeños,
mix salátů, medová majonéza a domácí BBQ, domácí chilli bulka. Podáváme s mexickou salsou a hrstí
křupavých hranolků

El Capitan

189,- / 269,-

Prémiové hovězí (150g / 300g), čedar, sázené vejce, slanina, kyselá okurka, smažená křupavá cibulka, mix
salátů, cardinal a medová majonéza, domácí bulka. Podáváme s domácí tatarkou a hrstí křupavých
hranolků

Masoooo
“Kuřátko”

.
159,-

Grilované kuřecí prsíčko (200g) na tymiánu. Podáváme s lehkým dalmáckým bramborovým salátem

“Meč”

169,-

Jemně kořeněné grilované kuřecí prsíčko na jehle, prokládané slaninou (200g) a čerstvou zeleninou.
Podáváme se šťouchanými brambory

Mletý “Bifťour”

169,-

Steak z mletého hovězího (150g) poprášený zázvorem a posypaný čedarem, zdobený slaninovým chipsem.
Podáváme s mixem čerstvé zeleniny, americkými brambory a domácí tatarkou

Dřevorubecká “Flákota”

169,-

Grilovaná krkovička (200g) v chipotle marinádě. Podáváme na velké topince se sázeným vejcem a
pořádnou porcí restované cibulky

“Flákota” na medu

179,-

Grilovaná krkovička (200g) v medové marinádě. Podáváme se šťouchanými brambory

Špikovaná “Panenka”

199,-

Špalíček panenky (200g) špikovaný chipotle papričkou. Podáváme s lehkým dalmáckým bramborovým
salátem a omáčkou demi glace

“Věž”

209,-

Věž z grilovaných medailonků panenky (200g) a domácích bramboráčků s omáčkou z lesních hub

“Bavette”

249,-

Hovězí steak (200g). Šťavnatý steak z vyzrálého hovězího masa. Podáváme s restovanými zelenými
fazolkami na slanině a omáčkou demi glace

Smažíme …

.

Čebureky

149,-

Smažené taštičky plněné mletým masem a cibulkou (2ks). Podáváme s nakládaným zelím

“Šnicl”

149,- / 159,-

Kuřecí nebo vepřové řízečky (200g), zdobené citrónem. Podáváme s vařenými brambory

Cheddar “Smažák”

159,-

Smažené kousky čedaru (150g) v křupavém kukuřičném obalu. Podáváme s hranolkami a domácí tatarkou

Saláty
Salátek

.
49,-

Malý salátek z čerstvé křupavé zeleniny s panenským olivovým olejem

Salát Caesar

159,-

Salát s grilovanými kuřecími prsíčky, slaninou, římským salátem a cherry rajčátky v domácím Caesar
dresinku. Zdobený parmazánovými lupínky a křupavými krutónky

Salát Mediterian

159,-

Křupavé trhané saláty s tuňákem, mixem rajčat, papriky, oliv a kapary, doladěný balsamikem a panenským
olivovým olejem, zdobený parmezánem

Salát alá “Spaghetti”

159,-

Salát z cuketovo‐okurkových špaget s cherry rajčátky, barevnou paprikou, cibulkou a domácím bazalkovým
pestem, zdobený parmazánem

Dezerty

.

Zmrzlina

69,-

Zmrzlina (3ks) se šlehačkou a mandlovými lupínky

“Čuros“

69,-

Španělský dezert z odpalovaného těsta a skořicovým cukrem. Podáváme s oříškovým krémem

Čokoládový fondan

99,-

Pečený čokoládový dortík plněný čokoládou. Podávaný s kuličkou zmrzliny a zdobený šlehačkou

PŘílohy
Pečivo (topinka/toust)

.
5,-

Omáčky

.

Kečup

15,-

Vařené brambory

35,-

Hořčice

15,-

Hranolky julienne

45,-

Domácí tatarka

20,-

Domácí americké brambory

45,-

Domácí creme fraiche

20,-

Domácí bramboráčky

45,-

Domácí BBQ omáčka

20,-

Šťouchané brambory

45,-

Domácí mexická salsa

20,-

Dalmácký bramborový salát

45,-

Cheddar dip

20,-

.

Restované zelené fazolky
se slaninou

55,-

Grilovaná zelenina

75,-

Rádi Vám upravíme jídlo dle Vašeho přání a
dle našich možností. Bližší informace po
domluvě s obsluhou.
Informace o alergenech žádejte u obsluhy.
Stravenkami lze platit pouze jídlo a
nealkoholické nápoje.
Na stravenky vracíme do 10,-Kč

