KURCZAK

WOŁOWINA 100%
27,00 zł 32,00 zł

Bułka brioche, kurczak, sałata, pomidor,
czerwona cebula, ogórki konserwowe,
sos classic, sos honey dijon

30,00 zł

Łagodny: bułka brioche, szarpana wołowina, konfitura z czerwonej
cebuli, sałata, 2 x bekon w miodzie, ogórki konserwowe,
musztarda miodowa z gorczycą, majonez koreański, prażona cebula.
Ostry: dodatkowo jalapeño

25,90 zł 30,90 zł

23,50 zł 28,50 zł

Bułka brioche, wołowina, 2 x bekon, ser american,
grillowana cukinia, ogórki konserwowe, czerwona
cebula, sałata, majonez, sos sezamowy

Bułka brioche, wołowina, onion rings, bekon, sałata,
pomidor, ogórki konserwowe, ser american,
sos mango mayo

19,90 zł 24,90 zł

24 zł

21,00 zł 24,00 zł

31,90 zł 36,90 zł

HOT CHILLI /

STICKY KOREAN BBQ / HONEY DIJON /

MAJONEZ WEGAŃSKI / DIP SEROWY /

31,90 zł 36,90 zł

BURACZANY / MAJONEZ

WEGAŃSKI WĘDZONE AVOCADO /

DODATKI
FRYTKI

9,90 zł

ONION RINGS

10 zł

32,90 zł 37,90 zł

Bułka brioche, 3 x wołowina, 3 x bekon,
2 x ser gouda, ser american,
ogórki konserwowe, czerwona cebula,
sałata, sos classic

GOUDA / CHEDDAR / AMERICAN / KOZI / + 2 ZŁ

ZaMIENIĆ / DODAĆ DUSZĘ
WOŁOWINA / 0 ZŁ / +5 ZŁ
KURCZAK / 0 ZŁ / +5 ZŁ
KOTLET Z ZIELONEJ SOCZEWICY / 0 ZŁ / +5 ZŁ
KOTLET BURACZANY / 0 ZŁ / +5 ZŁ
KOTLET Z BATATA / 0 ZŁ / +5 ZŁ
SOJOWY KOTLET WEGAŃSKI / 3 ZŁ / +7 ZŁ

DORZUCIĆ EKSTRAS

17zł

Frytki, autorska pikantna przyprawa BB, jalapeño, dip serowy, sos do wyboru

37,90 zł 42,90 zł

VEGAN NUGGETS

16zł

6 x vegan nugget, wegański sos z wędzonym avocado

BOBBY`AKI WINGS
skrzydełka kurczaka w autorskim sosie imbirowo-limonkowym

17zł

D O ST Ę P N E
W W E RS J W EG E

GODZILLA

DODAĆ SER

JALAPEÑO / KONFITURA Z CZERWONEJ CEBULI/
CEBULA PRAŻONA / + 1 ZŁ
GRILLOWANE WARZYWA / BEKON / +2 ZŁ

12zł

5 x paluszek serowy, sos do wyboru

FRIES BOX

BRIOCHE / CIEMNA Z DYNIĄ /BEZGLUTENOWA / +2ZŁ

W EGA Ń S K I

BOBBY BURGER

10zł

8 x onion ring, sos cola BBQ

MOZZARELLA STICKS
Bułka brioche, 2 x wołowina, 2 x bekon, ser kozi,
konfitura z czerwonej cebuli, czerwona porzeczka,
sałata, czerwona cebula, majonez, sos cola BBQ,
brzoskwiniowy mus rich peach

20,50zł 26,00 zł

WYMIENIĆ BUŁKĘ

MAJONEZ /

FRYTKI SKIN ON

Bułka brioche, 2 x wołowina, 3 x bekon, ogórki
konserwowe, pomidor, sałata, konfitura z czerwonej cebuli,
sos classic, sos cola BBQ

22,00 zł 27,00 zł

CLASSIC / COLA BBQ / CZOSNKOWY / MANGO MAYO /

Frytki ze skórką, autorska pikantna przyprawa BB

DOUBLE TROUBLE WITH BACON

GRAŻYNA
Bułka brioche, kotlet dyniowo-serowy, szczypiorek,
grillowana marchewka, czerwona cebula, sałata, majonez
cytrynowy, cytrusowy sos sojowy z miodem

Bułka ciemna z dynią, kotlet z zielonej soczewicy,
sałata, czerwona cebula, pomidor, ogórki
konserwowe, sos classic, sos czosnkowy

Frytki, autorska pikantna przyprawa BB

Bułka brioche, 2 x wołowina, sałata, czerwona cebula,
pomidor, ogórki konserwowe, sos classic, sos honey dijon,
ser gouda, ser cheddar, 2 x ser american

Bułka brioche, kotlet z batata, ser american, jalapeño,
ogórki konserwowe, czerwona cebula, sałata,
sos mango mayo, sos czosnkowy

VEDŻESIKA

SEZAMOWY / MUSZTARDA MIODOWA Z GORCZYCĄ

Bułka brioche, wołowina, sałata, pomidor,
czerwona cebula, ogórki konserwowe,
sos classic

DOUBLE DEATH BY CHEESE

VEGAN NUGGETS SALAD

23,50 zł 28,50 zł

Bułka brioche, wołowina, ser gouda, sałata, czerwona
cebula,pomidor, ogórki konserwowe, sos classic,
sos czosnkowy

CLASSIC

6,90 zł

Sałata, vegan nuggets, pomidor, czerwona cebula,
szczypiorek, pestki dyni, brzoskwiniowy mus rich peach

Bułka brioche, wołowina, bekon, jalapeño, sałata,
czerwona cebula, pomidor, ogórki konserwowe,
ser gouda, sos hot chilli

CHEESE

23 zł

Sałata, pomidor, pestki dyni, sos vinegrette

22,90 zł 27,90 zł

23,00 zł 28,00 zł

BRAJAN

Sałata, czerwona cebula, pomidor, ogórki konserwowe,
2 x wołowina, sos czosnkowy

SIMPLE GREEN SALAD

Bułka brioche, wołowina, bekon, ser gouda, sałata,
czerwona cebula, pomidor, ogórki konserwowe,
sos classic, sos cola BBQ

HOT BACON

21 zł

Sałata, kurczak, bekon, pomidor, czerwona cebula, ser gouda,
grillowane warzywa (papryka i cukinia), sos vinegrette

Bułka brioche, kotlet buraczany, majonez buraczany,
pestki dyni, świeża czerwona papryka, czerwona
cebula, pomidor, sałata, sos czosnkowy

P O CZ WÓ R N Y

CHEESE BACON

BOBBY’S SALAD
KETO BURGER

26,90zł 31,90 zł

22,00 zł 27,00 zł

JANUSH

P OT R Ó J N Y

MANGO & ONION

GREEN

P O DWÓ J N Y

ALIBABA

25,90 zł 32,90 zł

POWER PLANT (WEGAŃSKI)
Bułka ciemna z dynią, kotlet wegański Linda McCartney,
sałata, pomidor, czerwona cebula,
wegański sos classic

P O J E DY N CZ Y

NARCHOS

Bułka brioche, wołowina, sos mango mayo, jalapeño, sałata,
czerwona cebula, bekon, ogórki konserwowe,
dip serowy, nachos

21,90 zł 26,90 zł

TAEKWONDO

Bułka brioche, kurczak, grillowane warzywa (czerwona papryka
i cukinia), sałata, pomidor, czerwona cebula, ogórki
konserwowe, sos czosnkowy, sos Sticky Korean BBQ

YES, U CAN! DO IT!

bułka, sałata rzymska, majonez, wołowina, kiełbasa śląska
(z wołowiną), musztarda francuska, boczek, czerwona
grillowana cebula, ogórek kiszony, ketchup

PULLED BEEF łagodny lub ostry

21,00 zł 26,00 zł

CHICKEN

SOSY

WURSTER

O alergeny i wartości odżywcze naszych produktów spytaj pracowników baru.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

