Pivo
Pivo čepované
Radegast 10° 0,3l/0,5l

22,-/30,-

Radegast 12° 0,3l/0,5l

25,-/35,-

Pilsner Urquell 12° 0,3l/0,5l

33,-/42,-

Cider Kingswood / 0,4l

39,-

Birell Pomelo & Grep 0,3l/0,5l 25,-/35,Pivo lahvové
Birell / 0,33l

nealkoholické pivo světlé

35,-

Bílá vína
Rozlévaná vína 0,15l
Rulandské šedé / bílé

45,-

Veltlínské zelené

45,-

Mattoni / 0,33l

Courvoisier V. S.

80,-

Martell V. S.

80,-

Metaxa *****

50,-

Likéry / 0,04l

26,-

/jemně perlivá, neperlivá/

Džbán vody s citrusy

/ 1l

45,-

Pepsi / 0,25l

36,-

Pepsi Max / 0,25l

36,-

Malinovka

0,3l/0,5l

22,-/30,-

Granini džus / 0,2l

38,-

Baileys

50,-

Fernet Stock

45,-

/černý rybíz, hruška, jablko, jahoda,
multivitamín, pomeranč/

Fernet Stock Citrus

45,-

Lipton Ice Tea / 0,25l

36,-

Jägermeister

45,-

Sheridan‘s Coffee Liqueur

50,-

Schweppes / 0,25l

36,-

Schweppes Premium / 0,2l

49,-

Red Bull / 0,25l

49,-

Whiskey / 0,04l

/broskev, citron, zelený čaj/
/klasik, zázvor/

/ibišek, zázvor s chilli/

Ballantines

55,-

Glen Turner Single Malt

65,-

Chivas Regal 12 y.o.

80,-

Káva a čaj

J. Walker Red Label

65,-

Espresso

45,-

J. Walker Black Label

85,-

Espresso Lungo

45,-

Jack Daniel‘s

55,-

Americano

45,-

Další vína dle denní nabídky.

Jack Daniel‘s Honey

60,-

Cappuccino

50,-

Jack Daniel‘s Apple

60,-

Latte Macchiato

50,-

Červená vína

Gentleman Jack

85,-

Vídeňská káva

50,-

Rozlévaná vína 0,15l

Jameson

60,-

Tullamore Dew

55,-

Ledová káva se zmrzlinou
a šlehačkou

70,-

Horká čokoláda

45,-

Čaj sáček /dle výběru/

35,-

Ice Tea /sáčkový/

35,-

Lahvová vína 0,75l
Chardonnay

260,-

Rulandské šedé / bílé

260,-

Veltlínské zelené

260,-

Pálava

260,-

Merlot

45,-

Zweigeltrebe

45,-

Lahvová vína 0,75l
Merlot

260,-

Zweigeltrebe

260,-

Další vína dle denní nabídky.

Šumivá vína a šampaňské

/mléčná, bílá, lískový oříšek/

Tequila / 0,04l
Olmeca Blanco

50,-

Olmeca Reposado

50,-

Všechny kávy nabízíme také

Vodka / 0,04l

v bezkofeinové variantě.

Absolut vodka

40,-

Koskenkorva 40%

45,-

Prosecco 0,1l

45,-

Koskenkorva 60%

50,-

Prosecco 0,75l

240,-

Russian Standard

40,-

J. P. Chenet Ice Edition 0,75l 240,-

jídelní
a nápojový
lístek

Nealkoholické nápoje

Cognac / 0,04l

Champagne Pommery Brut
0,75l

1.850,-

Champagne Pommery Brut Rose
0,75l
2.150,Další šumivá vína dle denní nabídky.

Míchané nápoje
Aperol Spritz

85,-

Cuba Libre

110,-

Destiláty / 0,04l
Baron Hruškovice

60,-

Baron Malina

60,-

Baron Švestka

60,-

William Hruška

60,-

Gin / 0,04l
Beefeater London

55,-

Beefeater Pink

55,-

Gin Bombay

65,-

Gin Mare

80,-

Gordon‘s London

45,-

Greenall‘s London

45,-

Rum / 0,04l
Barcelo Ron Dominicano
Gran Anejo

90,-

Blue Mauritius Gold

120,-

Diplomatico

110,-

Don Papa

110,-

Havana Club 3 Aňos

60,-

Havana Club Especial

70,-

Heffron Panama Rum 5 y.o. 40,Legendario

60,-

Pyrat XO Reserve

80,-

Republica

40,-

Ron Zacapa 23

120,-

Plantation XO

130,-

Láhev EXCLUSIVE
dle denní nabídky

2.900,-

grillhouse_poruba
Grill House Poruba
www.grillhouseporuba.cz

Seznam alergenů
na vyžádání u obsluhy.

Polévky
Hovězí vývar 0,33l 						55,s kořenovou zeleninou a celestýnskými nudlemi

Česneková s krutony, tvarůžkou a vejcem 			

65,-

130,-

Grilovaný marinovaný steak z lososa 250g 		230,s flambovanou krustou
Sýry

Dle denní nabídky (denní menu)

					110,Grilovaný sýr 200g
grilovaný sýr s bílou plísní kořeněný směsí bylinek

Chuťovky
Vepřové škvarky 50g 					

Grilované kuřecí prso Supreme 250g 			
grilované prso na kosti s flambovanou kůží

35,-

Čerstvé bramborové lupínky					85,Zapečené nachos se sýrem cheddar a plátky jalapeño
podávané se sýrovým a avokádovým dipem

125,-

Škvarková pomazánka s chlebem a okurkou 		

85,-

Nakládaný hermelín s rozpečeným chlebem			

85,-

Saláty
Zeleninový salát 						110,míchané listy salátu se sušenými rajčátky, cherry rajčátky,
bylinkami a sladkokyselou zálivkou
Caesar salát s kuřecím masem / vegetarián s Halloumi
grilované plátky kuřecího supreme s anglickou slaninou,
krutony, parmezánem a dressingem

195,-

Rajčatový salát s jablečným octem a koriandrem		

70,-

Speciality
Vepřové koleno v medu a hořčici 1ks (cca 800—1200g) 280,díky metodě sous-vide neskutečně křehké vepřové koleno,
do zlatova zapečené v medovo hořčičné marinádě, podáváme
s čerstvým strouhaným křenem, hořčicí, nakládanou zeleninou
a opečeným kváskovým chlebem
Pečená hovězí žebírka 500g
			230,na černém pivu podáváme s čerstvým strouhaným křenem,
hořčicí, nakládanou zeleninou a opečeným kváskovým chlebem
Grill house vepřová žebírka 500g
			230,zauzená žebírka pomalu do křupava pečené v naší originální
jemně pikantní grill house BBQ marinádě, podáváme
s čerstvým strouhaným křenem, hořčicí, nakládanou
zeleninou a opečeným kváskovým chlebem
Kuřecí křidélka marinovaná v jemně pikantní směsi 350g 180,podáváme se salátem coleslaw

Tzatziky							95,-

Tvarůžkový tatarák 100g					140,podáváme s opečeným kváskovým chlebem

Coleslaw							80,-

Tatarský biftek 200g 					210,podávaný s cibulí, česnekem a topinkami

Další saláty dle denní nabídky.

Burgery s domácími houskami
Možno doobjednat bezlepkovou housku 			

Steaky
podáváme s omáčkou demi glace, všechny steaky
upravujeme metodou souce-vide
K hovězím steakum doporučujeme
domácí pepřovou omáčku 					55,Flank Steak 300g 						350,flank neboli pupek je hovězí libový steak
ze spodních břišních svalů
Hovězí Rib Eye Steak 200g					230,vyzrálý vysoký roštěnec z hřbetního svalu mladého
býka, maso je měkké a díky tukovému mramorování
skvěle šťavnaté, doporučujeme milovníkům tučných steaků
Hovězí Sirloin Steak 200g					230,vyzrálý nízký roštěnec z mladého býka, maso
je měkké a křehké, doporučujeme milovníkům
libových steaků
Hovězí Steak z pravé svíčkové 200g / 300g		 290,- / 390,Grilovaná krkovice v marinádě 200g 			140,Vepřová kotleta Tomahawk 250g 				
s kostí, která dodá masu jedinečnou chuť a křehkost

170,-

Grilované kachní prso 200g 				
do růžova pečené šťavnaté jádro s křupavou kůží

190,-

45,-

Classic Burger 						150,200g mleté hovězí, sýr cheddar, karamelizovaná cibule,
majonéza, slaninový chips, salát, jemně řezané belgické hranolky
Aberdeen Burger
					180,200g mletý hovězí krk, sýr cheddar, karamelizovaná cibule,
majonéza, slaninový chips, salát, jemně řezané belgické hranolky
Bacon Burger
					195,200g mletý hovězí krk, sýr cheddar, slaninová majonéza,
2x porce slaniny, jalapeño papričky, chipotle majonéza,
cibulová marmeláda, salát, jemně řezané belgické hranolky
Egg Burger
						200,200g mletý hovězí krk, sýr cheddar, karamelizovaná cibule,
majonéza, slaninový chips, sázené vejce, salát,
jemně řezané belgické hranolky
Tvarůžkový Burger
					220,200g mleté hovězí, tvarůžky, čerstvá cibule,
majonéza, slaninový chips, salát, jemně řezané belgické hranolky
Grill House Burger
					230,200g mleté hovězí hrudí (žebro), 2x porce cheddaru,
karamelizovaná cibule, česneková majonéza, 2x porce slaninového
chipsu, salát, jemně řezané belgické hranolky
Avocado Burger
					240,200g mleté hovězí hrudí, 2x porce cheddaru, slaninový
chips, chorizo salám, avokadový dip, porto bello, salát,
jemně řezané belgické hranolky

Pork Burger 						200,200g trhaná vepřová plec, sýr cheddar, kyselá okurka, salát,
papričky jalapeño, coleslaw, jemně řezané belgické hranolky
K burgrům lze přiobjednat:
Sázené vejce 							20,Slaninové chipsy 						20,Cheddar 							20,Jalapeño papričky 						10,Quesadilla
Možno doobjednat bezlepkovou tortillu			

45,-

Quesadilla s trhaným kuřecím masem 150g 			
175,sýr monterey jack, jalapeño, guacamole, zakysaná smetana
Quesadilla s trhaným vepřovým masem 150g 		 170,sýr cheddar, jalapeño, guacamole, zakysaná smetana
Vegetarián
Smetanový bulgur 350g 					180,smetanový bulgur se sušenými rajčátky, mandlemi
a petrželkou posypaný parmazánem
Sýrový Burger 						140,100g grilovaný sýr s bílou plísní, brusinky, brusinkový dip,
restovaná cibulka, salát, jemně řezané belgické hranolky		
Přílohy 					
Belgické hranolky						45,Pečené brambory Grenaille					45,		
45,Batátové pyré 			
Bulgur 							35,Klas kukuřice 							65,Čerstvá pečená zelenina na horkém talíři 			
85,s bylinkami a česnekem, lehce zakápnutá panenským olivovým olejem
Pečivo
Bezlepková houska 						45,					45,Bezlepková tortilla
Kváskový chléb (topinky) 2ks				
20,Rozpečená bageta
					
20,Rozpečená bageta s česnekovým máslem
		
25,Studené omáčky vlastní výroby
				25,Česneková majonéza
Pikantní majonéza 						25,Jalapeño majonéza 						40,Slaninová majonéza 						45,					25,Tatarská omáčka
Ostatní
Kečup 								15,Strouhaný křen						30,Teplá pepřová omáčka vlastní výroby
			
55,Kyselý okurek 							30,Dezerty					
Čokoládové brownies 					95,se šlehaným mascarpone, čerstvým ovocem a praženými oříšky
Lívance 							95,se šlehaným mascarpone, javorovým sirupem, lesním ovocem
a strouhanou čokoládou
Zmrzlinový pohár 						60,2 kopečky zmrzliny, šlehačka
Další dezerty dle denní nabídky.

