Vážení hosté , rádi bychom Vás přivítali v restauraci Babeta.
Budeme se snažit vám nabídnout to nejlepší , abyste odcházeli spokojeni, rádi se k nám vraceli a doporučili nás i
svým kamarádům a blízkým.
Snažíme se pro vás připravovat vše jen z těch nejkvalitnějších surovin, které nám denně vozí naši prověření
dodavatelé.
Pivo je u nás věnována maximální péče, naší zásadou je čistota , dobré skladování , řádné vychlazení a čepování
s láskou …. …
Rádi pro vás připravíme menší i větší oslavu , svatbu , setkání…vše s vámi domluvíme dle vašeho přání –individuálně
k maximální spokojenosti.
Připravujeme pro vás pravidelné měsíční gastronomické akce ….
Zajišťujeme i kompletní cateringové služby mimo restauraci od 5 do …? Osob.
Samozřejmostí je wi-fi free,polední menu , letní zahrádka…
Vítáni jsou i vaši pejsci.
Pokud by se stalo , že nebudete s čímkoliv spokojeni , prosím , obraťte se na náš personál , který okamžitě vše
napraví k vaší spokojenosti, je lepší vše řešit ihned a osobně …
Aktuální info o všem , co se u nás děje najdete na našem webu nebo Facebooku.
Příští návštěvu si můžete již nyní rezervovat u obsluhy restaurace nebo na tel.č.
Děkujeme za vaši návštěvu a přejeme krásný den…
Káva (La Borsa)
Espresso, Ristreto
Espresso s mlékem (7)
Cappuccino (7)
Latte macchiato (7)
Latte macchiato ochucené (7)
(medové, vanilkové, oříškové)
Alžírská káva (7)
Vídeňská káva (7)
Frappé
Ledobá káva e zmrzlinou(7)

72,52,54,62,-

Teplé nápoje 0,2l
Čaje Teekanne
Svařený jablečný juice se skořicí
Svařený hruškový juice s hřebíčkem
Teplá čokoláda se šlehačkou(7)
Grog
Svařené víno

39,52,52,52,58,54,-

Alko nápoje:
Aperitivy 0,08l
Aperol
Cinzano Extra Dry
Cinzano Bianco
Crodino (nealko aperitiv)
Campari

65,65,65,45,65,-

Whisky, Bourbony 0,04l
Jack Daniel´s
Jameson
Jim Beam
Tullamore Dew

69,65,69,58,-

Vodka 0,04l
Finlandia
Absolut

55,55,-

42,46,48,58,62,-

Tequila 0,04l
El Jimador Blanco
El Jimador Reposado

85,85,-

Destiláty 0,04l
Metaxa 5*

55,-

Gin 0,04l
Beffeater

55,-

Rum 0,04l
Brugal 1888 14y Dominikánská rep.
Brugal Anejo
Captain Morgan Spiced
Bacardi Superior

135,55,55,55,-

Likéry 0,04l
Jagermeister
Malibu

55,40,-

Česká klasika 0,04l
Becherovka
Stará myslivecká
Božkov vaječný
Božkov pepermint
Fernet Stock
Fernet Stock citrus
Tuzemák
Tuzemák kávový speciál

40,40,40,40,42,42,40,40,-

VÝBĚR PRÉMIOVÝCH MORAVSKÝCH PÁLENEK(Žufánek Boršice) A STAŘENÝCH RUMŮ JE UVEDEN NA ZVLÁŠTNÍ NABÍDKOVÉ TABULI U
VÝČEPU, NEBO VÁM NABÍDKU PŘEDSTAVÍ OBSLUHA RESTAURACE.
Míchané alkoholické nápoje
(0,3l - mimo uvedené)
APEROL SPRITZ - 4cl Aperol, 4cl Cinzano Pro-Spritz, soda, pomeranč
PIŇA COLADA – Brugal Blanco rum, kokosový monin, ananasový juice
MOJITO – Brugal Blanco rum, třtinový cukr, máta, limetky
CUBA LIBRE (0,2l) – Brugal Anejo rum, limetky, Coca-Cola
SEX ON THE BEACH - koskenkorva peach, pomerančový juice, ananasový juice, grenadina

85,87,88,88,85,-

Na výčepu :

AKTUÁLNĚ ČEPOVANÁ PIVA VČ. CEN JSOU UVEDENA NA NABÍDKOVÝCH TABULÍCH V RESTAURACI, U VÝČEPU A NEBO SE PTEJTE U OBSLUHY
RESTAURACE.
Rozlévaná vína ::
Rozlévané víno bílé: aktuální nabídku Vám sdělí obsluha
Rozlévané víno bílé: aktuální nabídku Vám sdělí obsluha
Rozlévané víno červené: aktuální nabídku Vám sdělí obsluha

2dcl – 42,2dcl – 42,2dcl – 42,-

NABÍDKA LAHVOVÝCH VÍN Z VINAŘSTVÍ JE UVEDENA NA NABÍDKOVÉ TABULI U VINOTÉKY, NEBO VÁM NABÍDKU PŘEDSTAVÍ OBSLUHA
RESTAURACE.

Nealko nápoje:

Fanta pomeranč
Sprite
Kinley Tonic Water
Kinley Ginger Ale
Kinley Mojito

(0,33l)

42,-

(0,33l)
(0,33l)
(0,33l)
(0,25l)
(0,25l)
(0,25l)

42,42,42,42,42,42,-

Römerquelle sycená, nesycená (0,33l)
Römerquelle citronová tráva
(0,33l)
Cappy juice
(0,25l)
(pomeranč, jablko, jahoda, multi, hruška, černý rybíz)

34,38,42,-

Fuzetea zelený čaj mango heřmánek (0,25l)
Fuzetea černý čaj broskev, citr.tráva (0,25l)
Monster energy drink
(0,355l)
Red bull
(0,25l)
1l Džbán vody s mátou a citrusy
Čepovaná limonáda 0,3l
0,5l

42,42,58,69,38,22,28,-

DOPORUČUJEME K PIVEČKU NEBO PŘED HLAVNÍM CHODEM ….
100g – Nakládané slovenské sýry s kvasovým chlebem 80,90g – Klasicky připravený ´´utopenec´´ s kysaným zelím , feferonkou a kvasovým chlebem 60 ,150g – Škvarková pomazánka , cibulka, nakládaná okurka a rozpékaný chléb 75,100g – Nakládaný smetanový hermelín s rozpékaným chlebem 80,100g - Tatarský hovězí biftek s topinkami (4ks) dle tradiční receptury - kompletně dochucený, nebo možno dochutit i samostatně
165,150g - Košík smažených bramborových chipsů se sýrovým dipem 55,100g – Grilovaný smetanový hermelín na trhaných salátech s rozpékanou bylinkovou bagetou a nočkem brusinek 90,-

ZAHŘEJE POLÉVKA …
0,33l - Silný drůbeží vývar s trhaným masem, zeleninou a širkokými nudlemi
0,33l Polévka denní nabídky – nabídku Vám sdělí obsluha restaurace 48,-

48,-

VŘELE DOPORUČUJEME …
500g / 1000g- kuřecích křidýlek v „TEXAS“ marinádě podávaných s home style hranolky a sýrovým dipem
145,-/ 240,500g / 1000g- kuřecích křidýlek v „SWEET CHILLI“ marinádě podávaných s home style hranolky a sýrovým dipem
145,-/ 240,-

500g / 1000g- Pečená vepřová žebírka SPARE RIBS v barbecue marinádě s červeným Coleslaw salátem, dippem z modrých sýrů
a rozpékaným česnekovým chlebem
160,-/ 280,500g / 1000g- Pečená vepřová žebírka SPARE RIBS v „SWEET CHILLI“ marinádě s červeným Coleslaw salátem, dippem z modrých sýrů
a rozpékaným česnekovým chlebem
160,-/ 280,1200g – Zvolna pečené vepřové koleno s tuřanským zelím , hořčicí , křenem a rozpékaným chlebem 280,200g / 400g - Šťavnatý hovězí burger z vyzrálého krku v sezamové žemli se slaninovými chipsy, listy salátu , plátky rajčat, cheddarem ,
sázeným vejcem , nakládanou okurkou, tatarskou omáčkou a BBQ omáčkou + home style hranolky 175,- / 345,200g / 400g - Šťavnatý hovězí „SPICY“ burger z vyzrálého krku v sezamové žemli se slaninovými chipsy, listy salátu , plátky rajčat,
parmazán , jalapeňo , nakládanou okurkou, tatarskou omáčkou a BBQ omáčkou + home style hranolky 175,- / 345,200g / 400g- PORK BURGER- v sezamové žemli podávaný burger z trhaného vepřového máčeného v redukovaném výpeku s červeným
Coleslaw salátem ,, slaninovými chipsy, BBQ omáčkou a cheddarem + home style hranolky
200g /175,- 400g /330,200g – Pivovarský hovězí gulášek s houskovým knedlíkem a červenou cibulkou 165,200g – Vepřová pečínka s tuřanským zelím a houskovým knedlíkem – 175,-

200g ´´Hotovka´´ dle aktuální denní nabídky podniku - informaci Vám ráda poskytne obsluha restaurace 165,-

SVĚŽÍ SALÁTY …
400g - Salát Caesar - římský salát, parmazán, krutony, dresink z dijonské hořčice a ančoviček, grilované kuřecí maso 175,400g – Salát s filírovanou vepřovou panenkou, cherry rajčaty, okurkou,listovými saláty , červenou cibulí a dijonským dresingem +
rozpékaná bylinková bageta 175,400g ´´SALÁT DNE´´ dle aktuální denní nabídky podniku - informaci Vám ráda poskytne obsluha restaurace (1,3,7,9,10) 155,Z GRILU, PECE, PÁNVE …
200g – Grilovaný špalík z vepřové panenky marinovaný v barevném pepři s demi glace omáčkou 185,250g – Vysoký steak z vepřové krkovice marinovaný v čubrica-česnekové marinádě s grilovanými cherry rajčátky 195,400g – Tagliatelle s hříbkovou omáčkou, listovou petrželkou, parmezánem a filírovaným kuřecím prsem z grilu 175,600g – Řízkové prkno - z kuřecích prsou , vepřové kotlety a vepřové panenky s pečivem a sýrovým dipem

420,-

150g – Česnekové řízečky z vepřové panenky 165,200g – Smažená kapsa z kuřecích prsou plněná pancetta slaninou, lístky bazalky a cheddar sýrem 190,200g – Roládka z vepřové panenky plněná klobáskou , parmezánem a paprikou balená v pancetta slanině 215,250g – Špíz ´´BABETA´´ - marinovaná kuřecí prsa, vepřová panenka, klobáska,žampiony, paprika a cibule na jehle se sýrovým dipem 195,200g – Filírovaný hovězí flank steak podávaný na restované máslové zelenině 235,-

NEJEN MASEM ŽIV JE ČLOVĚK …
120g – Smažený sýr Gouda / Hermelín s tatarskou omáčkou vlastní výroby 145,300g – Tagliatelle ´´AGLIO OLIO´´ - lístky bazalky, olivový olej , parmezán 135,-

400g – Gratinovaná zelenina s bazalkovým pestem a rozpékanou bylinkovou bagetou (7) 135,PRO NEJMENŠÍ …( věk 3 – 12 let) – Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení…
90g Kuřecí řízečky s jemnou bramborovou kaší 90,90g Kuřecí šnečci se šunkou a jemnou brambororu kaší/hranolky home style + kečup 90,150g Tagliatelle s rajčatovou omáčkou sypané sýrem 90,-

PŘÍLOHY…
200g - Smažené hranolky home style
45,300g - Šťouchané brambory s cibulkou
45,300g – Vařené máslové brambory s petrželkou 40,300g – V pánvi restované brambory s česnekem a slaninou 45,300g - Grilovaná zelenina (7)
58,300g Přílohový zeleninový salát
55,200g - Rozpékaný kvasový chléb (1,7)
30,150g – Rozpékaná bylinková bageta 40,OMÁČKY TEPLÉ …
Demi glace – 35,Ppeřová – 35,Houbová – 35,OMÁČKY STUDENÉ …
Tatarská omáčka – 30,Bylinkový dresin – 30,Kečup – 25,Sýrový dip – 25,Hořčice – 20,SLADKÁ TEČKA …
Dezert denní nabídky si můžete vybrat ve vitríně (1,3,7) - 65,Čokoládový dortík s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou a brusinkami 85,Vanilkový zmrzlinový pohár s čokoládou a šlehačkou -3 kopečky (1,3,7)
Nabídka poledních menu na , www.babeta – rest .cz nebo našem FB.
Při objednávce 1/2 porce hlavního jídla Vám bude účtováno 70% z plné ceny.
Objednávky jídel přijímáme:
po-čt do 21:30
pá-so do 22:00
ne do 21:00
SEZNAM ALERGENŮ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
KORÝŠI A VÝROBKY Z NICH
VEJCE A VÝROBKY Z NICH
RYBY A VÝROBKY Z NICH
PODZEMNICE OLEJNÁ – ARAŠÍDY A VÝROBKY Z NICH
SÓJOVÉ BOBY A VÝROBKY Z NICH
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
SKOŘÁPKOVÉ PLODY – VEŠKERÉ OŘECHY
CELER A VÝROBKY Z NĚJ
HOŘČICE A VÝROBKY Z NÍ
SEZAMOVÁ SEMENA A VÝROBKY Z NICH

75,-

12.
13.
14.

OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
VLČÍ BOB (LUPINA)
MĚKKÝŠI A VÝROBKY Z NICH

