BURGERY

EXTRA

používáme maso z mladých býčků
každý burger připravujeme do domácí máslové bulky

s malým salátem coleslaw

STREET

hovězí (160 g), cheddar, švestková BBQ omáčka,
slanina, listový salát,tomatová majonéza, javorový
sirup, smažená cibulka

B.B.B.

(BUDDY‘S BACON BURGER) NOVINKA!

hovězí (160 g), cheddar, BBQ omáčka, slanina,
sázené vejce, slaninová majonéza, smažená cibulka

CRAFT

JACK D.

NOVINKA!

hovězí (160 g), parmezán, Krolewski sýr,
tomatová majonéza, prosciutto crudo, listový salát,
kečup, smažená cibulka

EL DIABLO

NOVINKA!

hovězí (160 g), pečená paprika s chilli, Krolewski
sýr, cheddar, jalapeňos, listový salát, prosciutto
crudo, chipotle majonéza, sirup z agáve
Pálivost: 1. Chipotle
2. Carolina Reaper

HALLOUMI

VEGE!

ovčí sýr halloumi (100 g), redslaw, listový salát,
majonéza, cherry rajče, bylinky

DOUBLE POWER
 aždý z našich burgerů si můžete dát s dvojitou
K
porcí masa!

25,25,-

SO HOT!
1. Chipotle
2. Carolina Reaper

SHU – 20 000
SHU – 2 200 000

Hotbox – mix pikantních omáček dle nabídky

160,-

NOVINKA!

hovězí (160 g), BBQ Jack Daniels, Krolewski sýr,
listový salát, javorový sirup, slanina, tomatová
majonéza, smažená cibulka

CORLEONE

155,-

155,-

NOVINKA!

hovězí (160 g), modrý sýr Bergader, majonéza,
slanina, redslaw, vlašský ořech, listový salát

25,-

 urgery a maso si můžete nechat potřít originální
B
chillimash omáčkou + 15,-

155,-

NOVINKA!

hovězí (160 g), cheddar, slaninová majonéza,
prosciutto crudo, listový salát, americká hořčice,
sirup z modré agáve, smažená cibulka

DAISY

155,-

coleslaw (100 g)
sýr - cheddar, Krolewski sýr (40 g)
slanina, prosciutto crudo (40 g)

160,-

POUTINE

15,-

179,-

MUSÍTE OCHUTNAT!

rustikální hranolky (300 g)
s taženým trhaným masem z hovězího pupku (150g)
přelité silnou hovězí omáčkou, se sázeným vejcem,
posypané cheddarem a smaženou cibulkou

HRANOLKY

malé (100 g)/velké (200 g)

Juliennes – tenké
Rustikální – se slupkou
Batátové – sladké

28,- / 38,28,- / 38,35,- / 55,-

OMÁČKY
160,-

165,-

majonéza (50 g)
– klasická / slaninová / tomatová / chipotle
BBQ Jack Daniels (50g)
kečup / tatarka (50 g)

25,25,-

PRO MALÉ
CHEESEBURGER

99,-

SMAŽ. KUŘECÍ STRIPSY

99,-

KORNOUT

45,-

hovězí (80 g), cheddar, kečup, majonéza, malé hranolky

+ 69,-

25,-

kuřecí stripsy (100 g), kečup, malé hranolky
hranolky (100 g), omáčka dle výběru (50 g)

CHICKEN

CHUŤOVKY K PIVU

STRIPS

175,-

TEXAS WINGS

175,-

CHICKEN WINGS

175,-

smažené sweet chilli kuřecí stripsy (250 g), slanina,
chipotle majonéza, coleslaw, hranolky (200 g)

smaž. kuřecí křidélka v pikantním těstíčku (400 g),
slanina, tatarská omáčka, coleslaw, rustikální
hranolky (200 g)

marinovaná pečená kuřecí křídla (400 g),
slanina, coleslaw, BBQ omáčka, rustikální
hranolky (200 g)

cibulové kroužky (200 g/13 ks) + omáčka dle výběru 69,utopenci s cibulí (180 g) + pečivo
60,nakládaný hermelín (120 g) + pečivo
70,masový výpek (150 g) + pečivo – dle nabídky
60,pivní chleby (1 ks) – dle nabídky
od 26,-

SO TASTY!
NEZAPOMEŇTE
 ezapomeňte se podívat na
N
denní nabídku, ve které nabízíme:

BBQ

SALÁTY
BURGER

350 g /

hovězí (160 g), cheddar, směs listových salátů,
červená cibulka, cherry rajče, bylinková zálivka,
parmezán, slanina

CHICKEN

350 g /

smažené kuřecí stripsy (150 g), směs listových
salátů, červená cibulka, cherry rajče,
bylinková zálivka, dresink, slanina

HALLOUMI

350 g /

MALÝ SALÁT

150 g /

ovčí sýr halloumi (100 g), směs listových salátů,
cherry rajče, bylinková zálivka, parmezán dresink

směs listových salátů, červená cibulka, cherry rajče,
bylinková zálivka

169,-

křehké smažené skořicové koblihy (140 g),
zakysaná smetana s topingem

SLOW & LOW
STEAK
RIBS

169,-

TEX-MEX
POUTINE

169,-

SALÁTY

69,-

SLADKÉ
CHURROS

FRESH

65,-

ORIGINAL HOMEMADE SAUCE
Jack Daniels, javorový sirup, třtinový cukr,
chipotle, rajčatový protlak, cider, třtinová melasa

PIVO NA ČEPU

0,3l/0,5l

 riginální řemeslný nefiltrovaný ležák, 4,6% alk.
O
uvařen ve Slavkovském pivovaru

ROTUJÍCÍ PÍPA

Řemeslná piva a speciály dle denní nabídky

CIDER A VÍNO

0,33l

Cider – dle nabídky

0,33l - 42,-

Bílé víno – dle nabídky
Červené víno – dle nabídky
Bohemia Sekt Demi Sec

0,1l - 19,0,1l - 19,0,75l - 250,-

0,3l / 0,4l - 22,- / 27,0,3l - 26,0,25l - 38,0,33l - 38,0,25l - 38,0,25l - 38,0,25l - 38,0,25l - 62,-

Toma Natura
Kohoutková voda

0,3l - 26,0,5l - 15,-

KÁVA A TEPLÉ NÁPOJE

Dilmah – dle nabídky
Ahmed Tea – dle nabídky
Čaj z čerstvého zázvoru
Svařená vína – koření
Grog Božkov – citron

Pilsner Urguell
Bernard – světlý, jantar – nealko
Bernard – švestka, višeň – nealko
Maisel‘s Weisse – pšeničné – nealko

42,36,42,45,-

Fernet Stock / Citrus
Becherovka
Stará Myslivecká
Švejk Vodka
Božkov Zelená
Božkov Tuzemský
Božkov Bílý

0,04l - 39,0,04l - 39,0,04l - 39,0,04l - 35,0,04l - 33,0,04l - 33,0,04l - 35,-

Finlandia Vodka
Tanqueray Gin
Jägermeister

0,04l - 50,0,04l - 60,0,04l - 60,-

PÁLENKY

LIMONÁDY A VODY

Espresso
Espresso Lungo
Latte Machiato
Cappuccino
Turek

0,5l

LIKÉRY A DESTILÁTY

Další piva dle denní nabídky

Limo – čepovaná
Koli limonáda – dle nabídky
Pepsi Cola
Coca-Cola – plech
Tonic Evervess
Ginger Evervess
Toma – nektar dle nabídky
Red Bull – plech

LAHVOVÉ PIVO

8g - 38,8g - 38,8g - 48,8g - 48,8g - 32,1,8g - 35,1,8g - 35,0,2l - 45,10,47,-

Slivovice / Hruškovice z palírny Zubří
Hustopečská mandlovice
Fassbind – premiová švýcarská pálenka

0,04l - 42,0,02l - 30,0,02l - 70,-

WHISKEY, BOURBON
Jack Daniel‘s
Jack Daniel‘s Honey
Jack Daniel‘s Fire
Jack Daniel‘s Gentleman
Jack Daniel‘s Single Barrel
Bulleit Bourbon
Jameson
Laphroaig Single Malt

0,04l - 65,0,04l - 65,0,04l - 65,0,02l - 50,0,02l - 60,0,02l - 50,0,04l - 60,0,02l - 60,-

Další premiové whiskey dle nabídky

RUM
Premiové rumy dle rumové karty a nabídky
PRODEJ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ OD 18 LET!

Chuck

Rib

Krk, podplečí

Vysoký roštěnec

Short Loin

Sirloin

Nízký roštěnec

Svíčková

Rump

Kýta, květová špička

Round

Kýta váleček

Brisket
Hrudí (špička)
Hanging Tender
Veverka

Shank
Kližky

Shank
Plate
Bok

Ořech

Flank

Pupek, slabina

SEZNAM ALERGENŮ

TAKE AWAY – Menu box 10,- / ks

Informace o obsažených alergenech poskytne
obsluha na vyžádání zákazníka

Hmotnost surovin je udávána před tepelnou úpravou

Originální řemeslný nefiltrovaný ležák
od roku 2015
Provozní doba (bar):
pondělí–čtvrtek 14:00 – 22:30
pátek 11:00 – 23:30
sobota 11:00 – 23:00
neděle 11:00 – 22:30
Rezervace: 608 734 963 (pouze v otevírací době)
Email: info@buddys.cz
facebook/instagram: buddysstreet23

Provozní doba (kuchyně):
pondělí–čtvrtek 16:30 – 21:00
pátek 16:30 – 21:30
sobota–neděle 16:30 – 21:00
změna provozní doby vyhrazena
Provozovatel:
JR. Cafe, s.r.o., Libušina tř. 23, Brno
IČ: 28310306, Odpovědná osoba: P. Lička

