
 
                PARTY  CHUŤOVKY                                                                     
SOUTHERN FRIED CHICKEN POPPERS….....165Kč 
Křupavé nugetky z kuřecích prsou (150g) marinovaných v podmáslí  
s domácí omáčkou dle Vašeho výběru:’Boom-Boom’ Buffalo/ Ranch 
omáčka/ slivovicová BBQ/ zauzená BBQ-majonéza ‘Tav Sauce’. 
LOADED PULLED PORK CHEDDAR FRIES…229Kč 
Košík hranolek s rozpečeným irským cheddarem, s pomalu uzeným 
vepřovým masem (100g) a naší BBQ omáčkou, posypané rajčaty, 
cibulí a jalapeños papričkami. Podávamé s Ranch omáčkou. 
LOADED BEEF CHILI-CHEESE FRIES…..…....229Kč 
Košík hranolek s pikantním 100% hovězím chili-con-carne (200g), s 
rozpečeným irským cheddarem, posypané rajčaty, cibulí a jalapeños 
papričkami. Podávamé s Ranch omáčkou. 
JALAPEÑO-CHEDDAR BBQ FRIES….......…....189Kč 
Košík hranolek s rozpečeným irským cheddarem a naší BBQ 
omáčkou, posypané rajčaty, cibulí a jalapeños papričkami. 
Podávamé s Ranch omáčkou. (NÁŠ TIP: plus 2 plátky slaniny +40Kč!) 
                    DEAN’S  WEST  COAST  BURGERS                      
CLASSIC WEST COAST CHEESEBURGER...219Kč 
Tradiční “Drive-In” Burger (100% hovězí krk, 115g), s plátkemy 
amerického sýru,“Goop“ omáčkou (sladký nádech, majo, hořčice), 
salátkem a okurkami. 
(„DOUBLE-TROUBLE“ DOUBLE BURGER/DVOJITY BURGER...279Kč) 
WEST COAST FRESHBURGER…………..……..229Kč 
Grilovaná Beyond Beef placka s umami kořením, dvojitými plátky 
sýrem gouda, ledovým salátem, rajčaty a speciální omáčkou 
(vegetariánský burger). 
WEST COAST CHICKEN CHEESEBURGER...219Kč 
Grilované kořeněné kuřecí prsíčko (100g), marinované v podmáslí s 
dvojitými plátky amerického sýra,“Goop“ omáčkou, salátkem, 
okurkami v grilované máslové housce. 
WEST COAST VEGAN CHEESEBURGER…....235Kč 
Grilovaná veganská Beyond Beef placka s umami kořením, plátkem 
veganského amerického sýra,“Goop“ omáčkou (sladký nádech, 
veganská majonéza, hořčice), salátkem a okurkami v opečené 
preclíkové briošce. 
            DOMÁCÍ  ZAUZENÉ  SPECIALTY                         
OUR FAMOUS SMOKED PULLED PORK…....209Kč 
Famózní ‘Sticky D’s BBQ’* trhané uzené vepřové (100g) se zelným 
salátem coleslaw a slivovicovou BBQ omáčkou (*vítěz soutěže BBQ 
Jack Daniel’s World Championship Invitational BBQ 2016, USA). 
Něco pro fanoušky vepřového= DVOJITÁ PORCE MASA!..279Kč 

BIG DADDY SMOKEHOUSE BURGER……....339Kč 
Máte velky hlad? 100% hovězí krk (115g) PLUS námi uzené trhané 
vepřové (100g), 2X plátky irského cheddaru, salát coleslaw, červená 
cibulka, salát, okurky, BBQ & Ranch, hořčice +jalapeños papričkami. 
 

   
             100%  HOVĚZÍ   BURGERY              
TAVERN CLASSIC BACON-CHEDDAR…....….255Kč 
Naše jednička mezi burgery (100% hovězí krk, 115g)s 2X plátky 
(40g) extra zralého irského cheddaru, 3X plátky (75g) křupavé, na 
dubovém dřevě uzené, prémiové slaniny, hořčicí, majonézou, 
kečupem, salátem, nakládanými okurkami a červ. cibulí na straně. 

ORIGINAL LOKAL BURGER…...…………...……209Kč 
Prvni Tavern burger od 2010! 100% hovězí krk (115g) se sýrem 
gouda, ledovým salátem, rajčaty a speciální omáčkou. 
THE TOWER OF POWER….………..…..……..….275Kč 
Dvojitý Lokal Burger, dvakrát maso (230g) a sýr… i síla! 
TAV CHEESEBURGER DELUXE….......…......…235Kč 
100% hovězí krk(115g) s dvěma plátky irského cheddaru, grilovanou 
červenou cibulí, salátem, rajčaty, ‘Tav sauce’, hořčicí a okurkami. 
GRILLED MUSHROOM, ONION & SWISS….....235Kč 
100% hovězí krk (115g) s dvěma plátky ementálu, grilovanými 
žampiony a červenou cibulí a majonézou. 
DANISH BLUE N’ BACON BURGER……..…….245Kč 
100% hovězí krk (115g) s dánským modrým sýrem, karamelizovanou 
cibulkou, 3X plátky(75g) křupavé, na prémiové slaniny okurkami a 
majonézou ze sušených rajčat. 
APOKA BURGER – FOR THE END TIMES…...375Kč 
Pro opravdu hladové…Dvakrát maso (230g), 4X plátky extra zralého 
irského cheddaru, 6X plátků křupavé, prémiové slaniny, hořčicí, 
majonézou, kečupem, ledovým salátem, nakládanými okurkami s 
jalapeños papričkami na straně. DOBROU CHUT’! 
               NĚCO  PRO  DĚTI                
‘THE HENRY’ DĚTSKÝ CHEESEBURGER…...159Kč 
100% hovězí krk (115g) s plátkem sýra gouda, kečupem, hořčicí 
nebo majonézou v grilované housce. Připravovaný dle vyběru! 
………………………..…………………………..……………… 
 
 

                                DÁTE SI TO…DO NAHA?  
JAKÝKOLIV BURGER+BEZ HOUSKY+SALÁT NAVÍC=STEJNÁ CENA! 
                 MASOVÝ BURGER BEZ HOUSKY = BEZ LEPKU! 
………………………..………………..………………………… 
            Vítáme Vás! Tavern Burgery vyrábíme ze 100% hovězího 
       krku (115g) z volně pasoucího se dobytka bez jakycholých aditiv. 
      Standartně jsou připravovány v úpravě medium-rare nebo podle 
                Vaši žádosti, a podáváme v grilované máslové housce  
                                            od Mannson’s Bakery.  
    Kompletní menu včetně obsažených alergenů na vyžádání u obsluhy. 

                  = DĚKUJEME ZA VÁŠI NÁVŠTĚVU! = 

                     
         KUŘECÍ  &  KRŮTI  SENDVIČE             
Sendviče podáváme v grilované máslové housce Mannson’s Bakery 
#1 SOUTHERN FRIED CHICKEN SENDVIČ…..225Kč 
Křupavé kuřecí prsíčko (100g) marinované v podmáslí s ledovým 
salátem, nakládanými okurkami, majonézou a Ranch omáčkou.  
‘BOOM-BOOM’ BUFFALO FRIED CHICKEN….239Kč 
Křupavé kuřecí prsíčko (100g) marinované v podmáslí s naší 
pikantní ‘Boom-Boom’ Buffalo omáčkou, dánským modrým sýrem, 
salátem, okurkami, mayo a Ranch omáčkou. 
GRILLED CHICKEN, MUSHROOM ‘N SWISS..235Kč 
Grilované kuřecí prsíčko (125g) marinované v podmáslí, s dvěma 
plátky ementálu, grilovanými žampiony a červenou cibulí a 
majonézou ze sušených rajčat. 
SMOKIN’ HOT TURKEY, BACON & SWISS…..225Kč 
Plátky uzených krůtích prsou (85g) s 2 plátky křupavé, na dubovém 
dřevě uzené, prémiové slaniny, sýrem ementál, ledovým salátem, 
rajčaty a dijonskou omáčkou. 
 

                  NAŠE  SALÁTY                                         
ROADHOUSE FRIED CHICKEN SALAD…..….209Kč 
Křupavé smažené kuřecí nugetky (120g) marinované v podmáslí s 
mesculun salátem, medovo-hořčičným dresinkem, křupavou 
slaninou. Podávamé s Ranch omáčkou. 
GRILLED CHICKEN BREAST SALAD…………209Kč 
Grilované kuřecí prsíčko (100g) marinované v podmáslí, s mesculun 
salátem, rajčaty, okurkami, krutony a medovo-hořčičným dresinkem.  
GRILLED SMOKED TEMPEH SALAD……….…205Kč 
Grilovaný BIO uzený tempeh s mesculun salátem, rajčaty, okurkami, 
krutony, medovo-hořčičným dresinkem.Zeptejte se na veganské verze 
                      

                                     DOMÁCÍ DEZERTY                   
LORI’S PEKANOVÝ KOLÁČ S BURBONEM.....................109Kč 
VANILKOVÝ CHEESECAKE SE SLANÝM KARMELEM.....99Kč 
TAVERNIČKA ČOKLÁDOVÉ BROWNIE…….………….…...59Kč 
GLAZOVANÁ CITRONOVÁ BÁBOVKA……………….….…59Kč 
BANÁNOVÁ BÁBOVIČKA S ČOKO-OMÁČKOU……............89Kč 
 

             PŘÍLOHY, DOPLŇKY & NAŠE OMÁČKY               
HRANOLKY DO KOŠÍKU K BURGERU……………....………......…..65Kč 
DVOJITÁ PORCE HRANOLEK (340g).……………....…...……..…..130Kč 
MALÝ SALÁT S KRUTONY……………....………...…....…….….……85Kč 
BOOM-BOOM BUFFALO NEBO DOMÁCÍ SLIVO-BBQ OMÁČKA…..39Kč 
RANCH OMÁČKA NEBO ZAUZENÁ BBQ-MAYO ‘TAV SAUCE’.........39Kč 
PORCE MAJONÉZY NEBO TATARKA …….……………………………29Kč 
JALAPEÑOS PAPRIČKY………….......…….…..…………..……….....19Kč 
KRÉMOVÝ ZELNÝ SALÁTEK COLESLAW……….....….……....……45Kč 
EXTRA PLÁTEK KŘUPAVÉ PREMIOVÉ SLANINY.….....…………..20Kč 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAVÍC: CHEDDAR, EMENTÁL NEBO MODRÝ SÝR PLÁTEK (20Kč), DÁNSKÝ SÝR 
(25Kč), GOUDA(15Kč), HOVĚZÍ MASO (75Kč), ZAUZENÉ VEPŘOVÉ (75Kč), SMAŽ. 
NEBO GRILOVANÁ KUŘEČÍ PRSA (110Kč), KRŮTI (85Kč), CHILI CON CARNE 
(80Kč), MÁSLOVÁ HOUSKA (55Kč), VOLSKÉ OKO (35Kč), GRILOVANÉ HOUBY 
(39Kč) KARMELIZOVANÁ CIBULKA (29Kč) 


