Faust burger pub

BURGERY Z CELÉHO SVĚTA!

V nově otevřené burgrárně v centru Brna vám nabízíme největší výběr
kvalitních burgerů v ČR! Na našich burgerech si můžete pochutnat u nás
anebo si je vzít s sebou.
Kromě klasického amerického typu můžete vyzkoušet také
různé variace ze zemí celého světa.

Polévky

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Gulášová

Něco menšího

Hot dog (bagetka, párek, hořčice, kečup)
Bavorský hot dog (bagetka, nakládaná
okurka, kysané zelí, cibule, grilovaná
bílá klobása, hořčice, kečup)
Cheeseburger mini (bulka, nakládaná
okurka, cibule, rajče, mleté hovězí maso,
sýr čedar, kečup, majonéza)
Fresh burger mini (bulka, salát, rukola,
cibule, rajče, mleté hovězí maso, kečup,
majonéza)
Český burger (chleba, cibule, nakládaná
okurka, studený pečený bůček, hořčice,
kysané zelí)

39,44,-

2. Texaský hamburger (bulka, salát,
restovaná cibule, grilované rajče,
nakládaná okurka, mleté hovězí maso,
sýr čedar, ementál, bbq omáčka)

34,-

3. Mexický hamburger (bulka, salát,
cibule, rajče, mleté hovězí maso,
červené fazole, chilli papričky
jalapeňos, kečup, majonéza)

49,-

64,-

59,-

49,-

5. Řecký hamburger (bulka, pesto,
grilovaný lilek, grilované rajče, mleté
hovězí maso, olivy, feta sýr, tzatziki)
6. Italský hamburger (bulka, pesto,
rukola, grilované rajče, mleté hovězí
maso, grilované prosciutto,
mozzarella, majonéza)
7. Švýcarský hamburger (bulka, salát,
rajče, restovaná cibule, ementál,
švýcarský modrý sýr, mleté hovězí
maso, grilované žampiony, hořčice)

Naše hamburgery

150 g mletého hovězího masa,
120 g kuřecího/vepřového masa, ryba, sýr
1. Americký hamburger (bulka, salát,
rajče, nakládaná okurka, mleté hovězí
maso, sýr čedar, kečup, hořčice,
majonéza, opečená slanina)

4. Maďarský hamburger (bulka, salát,
rajče, cibule, nakládaná okurka, mleté
hovězí maso, grilovaný pekelný salám,
grilovaný česnek, zakysaná smetana)

119,-

8. Anglický hamburger (bulka, salát,
grilované rajče, grilovaná cibule,
grilované žampiony, grilované fazole,
mleté hovězí maso, pečené vejce,
opečená slanina, majonéza, kečup)

124,-

9. Francouzský hamburger
(bulka, salát, rajče, restovaná cibule,
francouzský sýr, mleté hovězí maso,
kachní játra, lanýžový olej, hořčice)

Saláty

10. Vepřový hamburger (bulka, salát,
cibule, nakládaná okurka, grilovaná
krkovička, hořčice, kysané zelí,
grilované zelené fazolky)

89,-

Grilovaná kuřecí prsa s mozzarelou
na směsi salátů s balsamicem
Směs salátů s rajčetem, feta sýrem
a tzatziki
Velký coleslaw
Malá směs salátů s rajčaty a pestem

11. Kuřecí hamburger (bulka, pesto,
rukola, rajče, cibule, grilovaný kuřecí
prsní steak, tzatziki)

89,-

Přílohy

159,-

12. Chicken burger (bulka, salát,
rukola, rajče, smažený prsní steak,
majonéza, kečup)

89,-

13. Fish burger (bulka, salát, rukola,
rajče, cibule, smažená ryba, majonéza)

89,-

134,-

14. Vegetarian burger (bulka, pesto,
rukola, grilovaný lilek, grilované zelené
fazolky, feta sýr, grilovaný česnek,
zakysaná smetana)

79,-

139,-

15. Sýrový hamburger (bulka, salát,
rajče, cibule, smažený sýr, majonéza)

79,-

129,-

139,-

XXL MACEK BURGER 300 g masa
(maxi bulka, salát, rajče, nakládaný
okurek, mleté hovězí maso,
2 ks pečené vejce, opečená slanina,
kečup, majonéza)

Steakové hranolky
Steakové hranolky, malá porce
Cibulové kroužky
Malý coleslaw
Grilovaný klas kukuřice
Tatarská omáčka
BBQ omáčka

99,89,45,45,-

30,15,35,25,45,20,25,-

Extra přísady

Sýr (čedar, ementál, mozzarella,
modrý sýr)
Opečená slanina, pekelný salám,
prosciutto
Pečené vejce

20,25,15,-

219,-

Dezert

Pikantní verze v ceně.
139,-

Dle denní nabídky

Maso
139,-

150 g hovězí mletý burger
120 g grilovaný prsní steak
120 g grilovaná vepřová krkovička

90,54,54,-

Krabička na burger
Menubox

10,10,-

Faust burger pub

BURGERY Z CELÉHO SVĚTA!

Naše chutné burgery můžete
spláchnout několika druhy piva
nebo si vybrat z široké nabídky
alkoholických i nealkoholických
nápojů.

Nealko

Pivo točené

0,5 Starobrno medium 11°
nepasterizované
0,3 Starobrno medium 11°
nepasterizované
0,5 Březňák 14°
0,3 Březňák 14°
0,5 Dačický ležák 12°
0,3 Dačický ležák 12°
0,5 Krušovický pšeničný ležák 11,5°
0,3 Krušovický pšeničný ležák 11,5°

Pivo lahvové
0,5 l Nealko
0,5 l Černé
0,5 l Radler
0,33 l Frisco

25,15,26,16,25,15,28,18,-

30,27,35,45,-

0,33 l Coca Cola
0,33 l Coca Cola light
0,33 l Fanta
0,33 l Sprite
0,2 l Ice Tea Green
0,2 l Juice
0,33 l Mattoni
0,25 l Tonic
Red Bull
0,5 l Točená limonáda
0,3 l rozlévaná vanilková Coca Cola

Káva a teplé nápoje

Espresso
Turecká
Vídeň
Cappuccino
Latte
Čokoláda
Frappé
Ledová káva
Čaje Dilmah |dle nabídky|
Grog
Svařené víno

Aperitivy
30,30,30,30,34,30,25,30,65,25,25,-

33,33,38,40,42,45,38,33,30,40,40,-

0,8 dcl Martini Extra Dry
0,8 dcl Martin Bianco
0,8 dcl Martini Rosso
0,4 dcl Campari

45,45,45,45,-

Víno, sekt

Rozlévané jakostní víno
0,25 l
0,5 l
0,7 l dle vinného lístku
0,04 l Portské víno
0,7 l Sekt Bohemia

Whisky (�,� dcl)

Jack Daniel’s – Tennessee whiskey
Jack Daniel’s Honey
Ballantines
Johnnie Walker
Jim Beam
Tullamore Dew

lihoviny

Bacardi Superior
Bacardi Black
Bacardi 8 y.o.

Tuzemák
Fernet
Fernet Citrus
Metaxa *****

likéry

Jägermeister
Becherovka
35,70,170,30,250,-

Vodka

Finlandia Vodka
Amundsen (ochucená)

Gin

Bombay Sapphire Gin
69,69,59,59,59,59,-

49,49,59,-

Tequila

Pepe Lopez Silver
Pepe Lopez Gold

Cognac

Otard V.O.S.P.
Hennesse V.S.
Nebude-li vám při placení vystaven účet,
jste našimi hosty!

Jiráskova 34, 602 00 Brno | rezervace: 541 240 314 | otevřeno: Po–Pá 11:00 – 24:00 | So 11:30 – 24:00 | Ne 12:00 – 24:00 | Akceptujeme platební karty i stravenky.

www.faustburgerpub.cz

30,35,35,59,-

59,40,-

44,35,-

49,-

55,55,-

130,90,-

