
BURGERY
sobota 20.2. – neděle 21.2.2021 

(od 11:00 do 19:00 hod.)

Připravili jsme pro Vás cenově atraktivní nabídku nápojů v plechovce

k burgerům. Není potřeba objednávat předem. Zakoupit můžete při odběru

burgerů přímo na mlýně.

ŠŤAVNATÉ BURGERY

Domácí hranolky  +  barbecue omáčka

Batátové hranolky  +  hořčično-medový dressing 

Cibulové kroužky  +  sezamová majonéza

Grilovaná kukuřice se slaninou  +  rajčatová salsa

Hovězí cheese burger se slaninou, cibulovou marmeládou, cheddarem a salátem

Zvěřinový cheese burger v brusinkové marinádě s jalapeňos papričkami,

červenou cibulí, cheddarem a salátem

Double hovězí cheese burger s rajčaty, cheddarem, smaženou cibulí a salátem

Hovězí trhaný burger z žebírek v barbecue s červeným zelím, rajčetem

a parmezánem 

Květákovo - cizrnový burger se sezamovou majonézou, zeleninou a salátem

Burger s grilovaným kozím sýrem, rajčatovou salsou a rukolou

Americká kukuřičná polévka s praženou slaninou a jarní cibulkou

POLÉVKA

Všechny burgery vkládáme do máslové bulky sypané černým sezamem 
– bulky pečeme na mlýně v naší pekárně každý den čerstvé.

PŘÍLOHY
35,-

35,-

35,-

35,-

59,-

175,-

 

265,-

255,-

 

175,-

165,-

170,-

DEZERT
Limetkový osvěžující cheesecake 65,-

SALÁT
Salát Coleslaw 35,-

Konzumace z nabídky menu Burgery je přímo v restauraci možná pouze pro

ubytované klienty, jejichž pobyt na Bukovanském mlýně má služební, nebo

podnikatelský charakter v souladu s nařízeními Vlády ČR. Pro tyto

služebně cestující klienty je restaurace otevřena 11:00-21:00 hod.

Objednané pokrmy si můžete vyzvednout přímo na Bukovanském mlýně
v sobotu nebo neděli v čase 11:00 – 19:00 (dle Vaší objednávky).

Rozvoz u této akce nezajišťujeme.

Pokrmy pro Vás připravuje kolektiv kuchyně pod
vedením šéfkuchaře Romana Keňa.

Objednávky a servis výdeje zajišťují vedoucí
Dagmar Koutná a Eva Zemčíková.

Platba je možná hotově, stravenkami nebo platební kartou.

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání.
Smluvní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

BURGER se musí zapít...

Objednávky přijímáme do vyčerpání kapacity po půlhodinových intervalech,

a proto doporučujeme objednat co nejdříve pro preferované časy. Objednávky

zasílejte prosím výhradně e-mailem na info@bukovansky-mlyn.cz s uvedením
jména, telefonního kontaktu a požadovaného dne a času.

Každou objednávku Vám písemně potvrdíme.

Odběr krabiček

Platba

Ubytování a konzumace v restauraci

do krabičky Kofola Original 

Birell Pomelo & Grep 

Kingswood cider 

Pilsner Urquell světlý ležák 

10,- / 0,25 l

20,- / 0,50 l

20,- / 0,33 l

25,- / 0,33 l

Objednávky

CENOVÁ

AKCE!

Zakoupit můžete také skvělá a zajímavá piva od regionálních pivovarů ve skle.


