EXTRA

BURGERY
používáme maso z mladých býčků
každý burger připravujeme do domácí máslové bulky
s malým salátem coleslaw

STREET

195,-

B.B.B. (BUDDY‘S BACON BURGER)

195,-

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

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

CRAFT

coleslaw (80 g)
cheddar (40 g)
Monterey Jack (40 g)
Scamorza (40 g) - uzená mozzarella
slanina (40 g)
sušená šunka (40 g)
sázené vejce (1ks)

SO HOT!

195,-

MONTY CHEESE NOVINKA

195,-

BUDDY & JACK NOVINKA

195,-

hovězí (160 g), Monterey Jack, cheddar, kečup,
majonéza, nakládaná okurka, smažená cibulka

hovězí (160 g), cheddar, Monterey Jack,
slaninový džem, BBQ omáčka, tomatová
majonéza, nakládaná okurka, smažená cibulka

CHIMICHURRI NOVINKA

195,-

HALLOUMI

195,-

VEGETARIAN

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

Každý z burgerů si můžete dát
s dvojitou porcí masa!

25,25,-

malé (100 g)/velké (200 g)

Juliennes – tenké
Rustikální – se slupkou
Batátové – sladké

35,- / 50,35,- / 50,45,- / 70,-

APETIZER 400g
+75,-

25,-

HRANOLKY

smažené sýry, kuřecí stripsy
a bramborové speciality!

DOUBLE POWER

SHU – 20.000
SHU – 2.200.000

OMÁČKY

hovězí (160 g), Scamorza (uzená mozzarella),
cheddar, chipotle majonéza, jalapeňos,
chimichurri omáčka, sušená šunka,
smažená cibulka

ovčí sýr halloumi (125g) coleslaw, listový salát,
pesto, caesar dresink

+25,-

Burger potřeme originální chillimash omáčkou

1. Chipotle
2. Carolina Reaper

hovězí (160 g), cheddar, U.S. hořčice,
slaninová majonéza, sušená šunka, nakládaná
okurka, smažená cibulka, javorový sirup

25,25,25,25,25,25,25,-

– dle denní nabídky

SALÁTY

PRO MALÉ
CHEESEBURGER

120,-

KUŘECÍ STRIPSY

120,-

hovězí (100g), cheddar, kečup, majonéza,
nakládaná okurka, hranolky (100g)

hranolky (100g), omáčka dle výběru

195,-

400g

hovězí burger (160g), cheddar, směs listových
salátů, cherry rajče, cibulka, slanina, dresink

smažené kuřecí stripsy (100g), kečup,
hranolky (100g)

KORNOUT

BURGER

50,-

STRIPS

195,-

400g

smažené kuřecí stripsy (150g), směs listových
salátů, cibule, cherry rajče, cheddar, pesto,
dresink

HALLOUMI

195,-

400g

grilovaný ovčí sýr Halloumi (125g), směs
listových salátů, cherry rajče, Scarmoza - uzená
mozzarella, pesto, dresink

CHICKEN
STRIPS

220,-

CHICKEN WINGS HOT

220,-

smažené kuřecí stripsy (220g), sweet chilli
omáčka, chipotle majonéza, slanina, coleslaw,
hranolky (200g)
pečená kuřecí křídla (350g), pikantní BBQ
omáčka, slanina, sezam, coleslaw, slaninová
majonéza, hranolky (220g)

MALÝ SALÁT

80,-

150g

směs listových salátů, cibulka, cherry rajče,
zálivka

SLADKÉ
CHURROS

80,-

140g

křehké smažené koblížky s cukrem a skořicí,
zakysaná smetana Toffe

BBQ-SMOKE / LOW&SLOW
SPARE RIBS SMOKE

230,-

POUTINE LOW&SLOW

210,-

pomalu pečená a douzená vepřová žebra
(500g), slanina, coleslaw, nakládaná okurka,
hranolky (150g) nebo pečivo
pomalu pečený a douzený hovězí krk (160g),
rustikální hranolky (250g), silná hovězí šťáva,
cheddar, Scarmoza - uzená mozzarella,
coleslaw, majonéza, smažená cibulka

CHUŤOVKY K PIVU
CIBULOVÉ KROUŽKY

80,-

180g

+ omáčka dle výběru

UTOPENEC

75,-

180g

s cibulí + pečivo

NAKLÁDANÝ HERMELÍN

85,-

120g

+ pečivo

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

NIVOVÁ KOULE

150g

od

+ pečivo

PIVNÍ CHLEBY
dle nabídky

od

22,

32,-

PIVO NA ČEPU

0,3l/0,5l

 riginální řemeslný nefiltrovaný ležák, 4,6% alk.
O
uvařen ve Slavkovském pivovaru
Řemeslná piva a speciály dle denní nabídky

0,33l

Cider – dle nabídky
Frisco – dle nabídky
Bílé víno – dle nabídky
Červené víno – dle nabídky
Sekt – dle nabídky

0,33l - 50,0,33l - 50,0,1l - 25,0,1l - 25,0,75l - 280,-

0,3l / 0,4l - 30,- / 35,0,3l - 30,0,33l - 45,0,33l - 45,0,33l - 45,0,33l - 45,0,25l - 45,0,25l - 65,-

Mattoni
Kohoutková voda

0,3l - 30,0,5l - 20,-

KÁVA A TEPLÉ NÁPOJE
Espresso
Turek
Mléčná pěna, mléko
Dilmah – dle nabídky
Ahmed Tea – dle nabídky
Svařená vína – koření
Grog Božkov – citron

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

48,42,48,48,-

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

0,04l - 45,0,04l - 50,0,04l - 45,0,04l - 40,0,04l - 40,0,04l - 40,0,04l - 40,-

Finlandia Vodka
Tanqueray Gin
Jägermeister

0,04l - 55,0,04l - 65,0,04l - 65,-

PÁLENKY
Slivovice / Hruškovice – dle nabídky
Hustopečská mandlovice
Fassbind – premiová švýcarská pálenka

LIMONÁDY A VODY
Limo – čepovaná
Koli limonáda – dle nabídky
Pepsi Cola, Pepsi Max – plech
Coca-Cola – plech
Tonic Kinley – plech
Ginger Kinley – plech
Cappy – dle nabídky
Red Bull – plech

0,5l

LIKÉRY A DESTILÁTY

Další piva dle denní nabídky

CIDER A VÍNO

LAHVOVÉ PIVO

8g - 40,8g - 40,10,1,8g - 40,1,8g - 40,15,55,-

0,04l - 55,0,02l - 35,0,02l - 70,-

WHISKEY, BOURBON
Jack Daniel‘s
Jack Daniel‘s Honey
Jack Daniel‘s Fire
Jack Daniel‘s Gentleman
Jack Daniel‘s Single Barrel

0,04l - 70,0,04l - 70,0,04l - 70,0,02l - 55,0,02l - 55,-

Jameson
Laphroaig Single Malt

0,04l - 65,0,02l - 65,-

RUM
Republika
Heffron

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

P remiové rumy – dle rumové karty a nabídky
Rum měsíce – dle denní 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 od 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 – 22:00
pátek 14:00 – 23:00
sobota 11:00 – 23:00
neděle 11:00 – 22:00
změna provozní doby vyhrazena
Rezervace: 608 734 963 (pouze v otevírací době)
Email: info@buddys.cz
facebook/instagram: buddysstreet23

Provozní doba (kuchyně):
pondělí–pátek 15:30 – 21:00
sobota–neděle 11:00 – 21:00
změna provozní doby vyhrazena
Provozovatel:
JR. Cafe, s.r.o., Libušina tř. 23, Brno
IČ: 28310306, Odpovědná osoba: P. Lička

