
             

BURGER TÝDEN NA VAVŘÁLE 
23. 4. – 29. 4. 2018 

               doporučujeme rezervaci na tel.: 530 501 986 

 Cheese Burger 

200 gramů šťavnatého hovězího masa s extra porcí anglického sýru cheddar spolu s plátky rajčete,  

nakládanou okurkou, ledovým salátem, červenou cibulkou a majonézou. Vše v sezamové bulce  

a k tomu steakové hranolky s česnekovou majonézou             180 Kč 
 

 Bacon Burger 

200 gramů šťavnatého hovězího masa s extra porcí anglické slaniny a anglickým cheddarem spolu s plátky 

rajčete, nakládanou okurkou, vídeňskou cibulkou, ledovým salátem v sezamové bulce. K tomu steakové 

hranolky s dijonskou majonézou              180 Kč  
 

 Cherif Burger   

200 gramů šťavnatého hovězího masa s volským okem a domácí opečenou šunkou, vídeňskou  

cibulkou, plátky rajčete, ledovým salátem, v sezamové bulce a k tomu steakové hranolky  

s dijonskou majonézou                180 Kč 
 

 BBQ Burger 
200 gramů šťavnatého hovězího masa, vídeňskou cibulkou spolu s kouřovou BBQ omáčkou,  
nakládanou okurkou, plátky rajčete a listy ledového salátu. Vše v sezamové bulce a k tomu steakové  
hranolky s česnekovou majonézou            180 Kč 
 

 Chilli Burger   
200 gramů šťavnatého hovězího masa s papričkami jalapeños, majonézou, červenou cibulí, opečenou slaninou, 
plátky rajčete, ledovým salátem. Vše v sezamové bulce a k tomu steakové hranolky s česnekovou majonézou
                180 Kč 

 Lososový Burger   
150 gramů masa z lososa s bazalkovo limetkovou majonézou, červenou cibulí, ledovým salátem s čerstvými 
rajčaty. Vše v sezamové bulce a k tomu steakové hranolky s bazalkovou majonézou      180 Kč 
 

 Bonded Burger (vegetariánský) 
100 gramů kvalitního eidamu smaženého v trojobalu se salátem, červenou cibulí, tatarskou omáčkou, rajčaty a 
kečupem. Vše v sezamové bulce a k tomu steakové hranolky s bazalkovou majonézou.     170 Kč 
 

           Všechny burgery lze připravit i ve variantě DOUBLE BURGER s příplatkem 90 Kč 
 
Dle Vaší chuti si můžete přiobjednat další přísady: 50g anglický sýr cheddar        25 Kč 
                            1ks sázené vejce         20 Kč 
                              50g opečená slanina         25 Kč 
                50g BBQ omáčka         20 Kč 
                25g vídeňská cibulka        25 Kč 
               50g nakládaná okurka        20 Kč 

 
 www.svatovavrineckydvur.cz                           facebook: Svatovavřinecký Dvůr restaurace 


