
MENU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
 

BURGERY 

CLASSIC BURGER 1,3,7,9,10,11      

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, polníček, rajče, nakládaná okurka, cibule, burger 

dresing 

CHEESE BURGER 1,3,7,9,10,11,12     

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, sýr čedar, nakládaná okurka, cibule, burger dresing 

SELECT BURGER 1,3,6,7,9,10,11,12     

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, sýr čedar, slanina, polníček, rajče, nakládaná okurka, 

dresing dle výběru – bbq, pepper, samurai 

JALAPEŇO BURGER 1,3,7,10,11      

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, jalapeňo papričky, sýr čedar, slanina, grilovaná 

cibule, polníček, rajče, jalapeňo dresing       

GRIL CHICKEN BURGER  1,3,7,9,10,11     

grilovaný kuřecí plátek, máslová bulka, modrý sýr, polníček, grilovaná cibule, rajče, salátová okurka, 

andaluzský dresing 

STRIPS CHICKEN BURGER 1,3,7,9,10,11,12    

domácí kuřecí stripsy, máslová bulka, polníček, rajče, nakládaná okurka, grilovaná cibule, BBQ dresing 

SEDLÁK BURGER 1,3,7,9,10,11,12     

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, sýr čedar, slanina, volské oko, cibulový džem, 

polníček, rajče, nakládaná okurka, bbq dresing 

BACON BURGER 1,3,6,7,10,11      

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, slaninový džem, slanina, polníček, rajče, kyselá 

okurka, slaninéza 

ERMINE BEEF BURGER  1,3,6,7,8,10,11     

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, grilovaný hermelín, rukola, rajče, cibulový džem, 

brusinky, hannibal dresing 

HALLOUMI BEEF BURGER 1,3,6,7,10,11     

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, halloumi sýr, rukola, rajče, grilovaná cibule, hannibal 

dresing 

 



EIDAM BEEF BURGER  1,3,7,10,11,     

140g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, smažený eidam, sýr čedar, polníček, rajče, 

nakládaná okurka, cibule, andaluzský dresing 

BIGBOSS BURGER 1,3,7,10,11,      

200g šťavnatého hovězího masa plněné blaťáckým zlatem, máslová bulka, sýr čedar, polníček, 

slaninový džem, grilovaná cibule, domácí majonéza 

 

VEGE BURGERY 

EGG BURGER  1,3,6,7,10,11       

2x volské oko, máslová bulka, polníček, rajče, salátová okurka, grilovaná cibule, hannibal dresing 

PORTOBELLO BURGER  1,3,6,7,10,11      

Portobello, máslová bulka, modrý sýr, polníček, salátová okurka, rajče, cibule, sojanéza 

HALLOUMI BURGER  1,3,6,7,10,11     

100g grilovaného halloumi sýra, máslová bulka, rukola, rajče, grilovaná cibule, hannibal dresing 

 

DĚTSKÉ BURGERY 

MINI CLASSIC BURGER  1,3,7,9,10,11     

90g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, polníček, rajče, salátová okurka, dresing dle výběru 

MINI CHEESE BURGER  1,3,7,9,10,11,12    

90g šťavnatého hovězího masa, máslová bulka, sýr čedar, nakládaná okurka, dresing dle výberu 

MINI GRIL CHICKEN BURGER 1,3,7,9,10,11     

Grilovaný kuřecí plátek, máslová bulka, modrý sýr, polníček, rajče, salátová okurka, dresing dle 

výběru 

 

 

KBELÍKY 

 KBELÍK PRO 2  1,3,7,10       

200g stripsů, 200g mini řízečků, 200g hranolek, 2x nápoj plech 0,25l, 2x omáčka – kečup, tatarka 

 KBELÍK PRO 4  1,3,7,10       

400g stripsů, 400g mini řízečků, 400g hranolek, 4x nápoj plech 0,25l, 4x omáčka – kečup, tatarka 

 



SALÁTY 

 VITÁN SALÁT  1,3,7,8,9,10,11,12       

míchaný salát, okurka, rajče, zálivka, opečený toast 

 SALÁT 7 BAREV  1,3,7,8,9,10,11,12       

míchaný salát, okurka, rajče, cibule, olivy, volské oko, grilovaná slanina, zálivka, opečený toast 

 SALÁT HALLOUMI 1,3,7,8,9,10,11,12       

míchaný salát, okurka, rajče, cibule, grilovaný halloumi sýr, zálivka, opečený toast 

 

 

PŘÍLOHY 

 HRANOLKY      

 STEAKOVÉ HRANOLKY     

 CIBULOVÉ KROUŽKY 1    

 CIBULOVÉ KROUŽKY PIKANT 1   

 MOZZARELOVÉ TYČKY  1,3,7   

 NACHO CHEESE TRIANGLES 1,3,7   

 STRIPSY 1,3,7     

 KEČUP  9        

 TATARKA 3,10        

 ZÁLIVKA – francouzská 10, jogurtová 6,7 , bylinková 7,10  



    

  

 


