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Malé chody
Carpaccio z hovězí svíčkové

230 Kč

s kapary, mizuno salátem, parmezánem a lanýžovým olejem

1, 3, 7

Lososový tartar s domácími grissini

230 Kč

limetovým sněhem, koriandrem a avokádovým guacamole

1, 3, 4, 7

Grilované tygří krevety

5 ks

235 Kč

s šalotkou, cherry rajčaty, chilli, koriandrem, citrónovou kůrou
a pečeným toastem 1, 2, 3, 7

Teriyaki wings

500 g

215 Kč

500 g

215 Kč

500 g

215 Kč

Teriyaki křidélka se zeleninovým crudité,
česnekovou a blue cheese omáčkou 7, 11

Mango-chilli wings
Mango-chilli křidélka se zeleninovým crudité,
česnekovou a blue cheese omáčkou 7

Sriracha wings
pikantní křidélka se zeleninovým crudité,
česnekovou a blue cheese omáčkou 7

Surf&Fries 

195 Kč

hranolky zapečené s hovězím ragú, koktejlovou omáčkou, sýrem
cheddar a papričkami jalapeňos 7, 9, 12

Čerstvá polévka dle denní nabídky

65 Kč

Saláty
Caesar salát s originálním dresinkem
s filírovaným kuřecím prsem

225 Kč
255 Kč

1, 3, 4, 7

s grilovanými tygřími krevetami

1, 2, 3, 4, 7

Mizuno salát s grilovaným hovězím flank steakem

245 Kč

pečenými cherry rajčaty, parmezánem, lilkovou omáčkou
a bylinkovým toastem 1, 3, 7

Hlavní chody

* součástí burgerů a club sandwiche je beef tomato a římský salát
burgery podáváme také jako naháče se zeleninovým kuskusem

Librák 

265 Kč

225g mletého hovězího Angusu se smaženou Goudou,
salátem Coleslaw, a tatarskou omáčkou podávanou
v domácí sezamové bulce 1, 3, 7, 11

Classic BBQ cheeseburger 

225 Kč

Cheeseburger se sýrem Cheddar, marinovanou cibulí
a nakládanými okurkami 1, 3, 7, 11

„Zombie“ beef burger 

265 Kč

uruguayské hovězí s koriandrovou majonézou, avokádovým
guacamole a papričkami Jalapeňos podávaný ve smaženém
Mac&Cheese 1, 3, 7

Chili Cheeseburger 

235 Kč

se sýrem Monterey Jack, jalapeños papričkami, cibulovými kroužky
a omáčkou Sriracha 1 ,3, 7, 11

Surf & Turf Beefburger
s krevetami, salátem mizuno a mango-chilli omáčkou

255 Kč
1, 2, 3, 7, 11

Burger s trhaným vepřovým masem

225 Kč

se salátem z červeného zelí, sýrem Monterey Jack
a cibulovými kroužky 1, 3, 7, 11

Veggie burger s kozím sýrem

225 Kč

s tomatovým relishem, salátem mizuno a balsamicem

1, 3, 7, 11, 12

Club sandwich 

215 Kč

s kuřecím prsem, krůtí šunkou, pečeným vejcem
a slaninovými chipsy 1, 3, 7

Steak sandwich

235 Kč

s grilovaným hovězím flank steakem, tomatovým relishem, salátem
mizuno a mango-chilli dresinkem 1,3,7

Nahatý telecí burger 

235 Kč

s gorgonzolou a pancettovým chipsem na avokádovém tartaru
s cherry rajčaty a koriandrovou majonézou 3, 7

Kuřecí Quesadilla

215 Kč

s filírovaným kuřecím prsem, sýrem Monterey Jack,
jalapeño papričkami a pečenými cherry rajčaty s domácí salsou
a zakysanou smetanou 1, 3, 7

Veggie Quesadilla

195 Kč

s restovanou pikantní zeleninou, sýrem Cheddar,
domácí salsou a zakysanou smetanou 1, 3, 7

Hovězí flank steak

315 Kč

s grilovanými bramborami, hráškovými lusky, šalotkou,
česnekovým konfitem a lanýžovou omáčkou 9, 12

Steak z lososa

295 Kč

s avokádovým pyré, vařenými Ratte bramborami a teriyaki omáčkou
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Speciální týdení nabídka čerstvých těstovin
Informace u obsluhy

Přílohy
Domácí hranolky
Domácí česnekové/pepřové hranolky
Batátové hranolky
Domácí cibulové kroužky 1,3
Malý rukolový salát s cherry rajčaty

60 Kč
65 Kč
75 Kč
70 Kč
75 Kč

Dezerty
Cheesecake dle denní nabídky 1,3,7
Čokoládový fondant s kardamonovou zmrzlinou 
a kokosovým crumble

95 Kč
105 Kč

1, 3, 7, 8

1) Obiloviny obsahující lepek – nejedná se
o celiakii, výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny
ohrožující život
3) Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny
ohrožující život
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nichpatří mezi potraviny ohrožující život
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny
ohrožující život

8) S
 kořápkové plody a výrobky z nich – jedná se
o všechny druhy ořechů
9) C
 eler a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích
vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

www.alohapraha.cz

