Quality
TASTY
předkrmy a něco k pivu:

Vepřová žebra

Smažené papričky jalapeños plněné cheddarem
3ks, runch dip, farmářský salátek

119,-

Kostky cheddaru smažené na špejli 80g, domácí tatarka
Smažené stripsy z kachních prsíček

145,-

domácí mayo sweet chilli, farmářský salátek

179,-

300g

Corn Dogs, Debrecínské davelské párky (92% masa) 150g,
smažené na špejle v kukuřičném těstíčku

159,-

Smažené hranolky potato dippers 300g, 4 omáčky
Holandské křupavé hranolky smažené ve slunečnicovém oleji.
Podávané s omáčkami: domácí smoky kečup, domácí Mayo z pečeného
česneku a uzených paprik, domácí tatarka, dip blue cheese

139,-

269,-Kč

Podáváme s hranolkami, dipem blue cheese cibulkou
v marinádě na výběr:

- Buffalo Classic
- Cream & Musgrooms
- Medovo-hořčičná s papričkami jalapeňos,
česnekem a rozmarýnem

Slezská 107 - Vinohrady, Praha 3
Tel.:+420 776 103 254
E-mail: letsmeat.prague@gmail.com

KŘID ÉLKA COMBO
8ks - 149 Kč,-

16ks - 219 Kč,-

24ks - 299 Kč,-

Vyberte si podle vaší chuti:

Buffalo Classic Sweet Asian Teriyaki Garlic & Parmesan Spicy Jucy Lucy Tandoori Masala
lehce pikantní

se zázvorem
a čerstvým koriandrem

s rozmarýnem

s papričkamo chipolte
(Samurai)

s něčím?

Dip dle výběru: • Runch- Blue cheese • Mayo z pečeného česneku a uzených paprik • Honey mustard s pomerančem

BURGERY

BURGERS

LET´S Burger
Black Angus 180g, opečený uzený bůček, rajče, cheddar, kyselá okurka, dijonská hořčice, červená cibule, domácí smoky kečup

179,-

Wild Mexico
Black Angus 180g, chorizo, double cheddar, papričky jalapeňos, volské oko, guacamole, čerstvý koriandr, mayo z pečeného česneku a uzených paprik

189,-

Cheese Burger (bez hovězího)
Smažený Eidam 150g, opečený uzený bůček, domácí tatarka, salát

přílohy
saláty
omáčky:

-

169,-

Hranolky Potatoes dippers
59,Hranolky z batátů
79,Bramborové pyré
59,Rozpečená bylinková bageta
59,Domácí Coleslaw
69,Farmářský salátek s medovo-hořčičným dressingem 69,Runch
Blue cheese
Mayo z uzených paprik
Omáčky zdarma na výběr.
Honey mustard s pomerančem
Domácí smoky kečup
Tatarka
Mayo z pečeného česneku a uzených paprik

D AL ŠÍ HL AVNÍ JÍDLA:

( pro 2-4 osoby )

Eidam 45% smažený v křupavé panko strouhance
150g, domácí tatarka

149,-

Kuřecí Jižanské špalíky
naložené do kořeněné marinády z podmáslí, smažené v křupavém těstíčku 180g

179,-

189,-

Telecí řízečky z mléčného kare
150g, kyselá okurka, beraní roh, citron

189,-

Fish & Chips
šťavnatá aljašská treska 180g, obalená v panko strouhance, tatarka

kuřecí křídla 8ks
telecí řízečky 150g

Cordon Bleu z kuřecího prsíčka
plněný šunkou, bylinkovým máslem a sýrem

vepřová žebra 300g

189,-

kuřecí jižanské špalíky 2ks
hranolky potato dippers
rozpečená bageta
salát Coleslaw, aioli
kečup, hořčice

Objednávejte po tel.: 776103254
Osobně u nás přes okénko, nebo přes DJ, WOLT".

899,-

