TRAMEZZINO SENDVIČE

CANAPÉS / JEDNOHUBKY

cena je za 4 finger sendviče

Cena je vždy za 5 kusů.

MASO
59 Kč

59 Kč

79 Kč

99 Kč

99 Kč

99 Kč

99 Kč

MASO

ham and cheese / šunka se sýrem
(složení: dušená šunka, sýr gouda, nakládaná okurka, lístky salátu,
máslo)
mortadella and tomato / salám mortadela s čerstvým rajčetem
(složení: salám mortadella, čerstvé rajče, bazalková majonéza,
máslo)
E BLT avocado / E BLT s avokádem
(složení: opečená anglická slanina, omeleta z vajec, čerstvé rajče,
ledový salát, avokádová emulze)
roast beef and red onion marmalade / rostbíf s marmeládou
z červené cibule a červeného vína
(složení: hovězí rostbíf, marmeláda z červené cibule, červeného
vína a koření, rukola)
serrano ham and blue cheese / sušená šunka serrano s modrým
sýrem a pošírovanou hruškou
(složení: šunka serrano, modrý sýr, v koření a víně pošírovaná
hruška, rukola, balsamic glaze, ořechové máslo)
duck and goat cheese / kachna s kozím sýrem a jablečným čatní
(složení: kachní konfit, kozí sýr, jablečné čatní, čerstvý sýr, rukola,
máslo)
club sandwich / club sendvič
(složení: kuřecí plátky, opečená anglická slanina, vaječná omeleta,
čerstvé rajče, ledový salát, majonézový dresink, máslo)

RYBA
79 Kč

79 Kč

79 Kč

99 Kč

99 Kč

tuna and sweetcorn and jalapenos / tuňák se sladkou kukuřicí
a jalapenos papričkami
(složení: pomazánka z tuňáka, sladké kukuřice, jalapenos papriček,
citronové šťávy, červené cibule, dresink z dijonské hořčice a
majonézy, rukola, máslo)
smoked mackerel and horseradish apple / uzená makrela
s jablkem a křenovým dipem
(složení: uzená makrela, jablko, křenová pomazánka, lístky salátu,
dresink)
poached salmon and pickled daikon / pošírovaný losos
s nakládanou japonskou ředkví
(složení: v bylinkách a víně pošírovaný losos, lístky salátu lollo rosso,
keta kaviár, nakládaná japonská ředkev, ředkvové lístky, wasabi
dresink)
prawns and crayfish in orange mayo / krevetky a ráčci
v pomerančové majonéze
(složení: krevetky, ráčci, pomerančová majonéza, lístky červené
čekanky, máslo)
smoked salmon and fresh cheese / uzený losos s čerstvým sýrem
(složení: uzený losos, čerstvý sýr s koprem, salátová okurka)

VEGE
59 Kč

59 Kč

59 Kč

79 Kč

fresh cheese and sun-dried tomato / čerstvý sýr s na slunci
sušenými rajčaty                                            
(složení: čerstvý smetanový sýr, sušené rajče, olivová tapenáda,
artyčoky, rukola)
egg and mayo / vajíčka s majonézovým dresinkem
(složení: vajíčka, dresink z majonézy a dijonské hořčice, rukola,
kapary, ředkvičky)
camembert cheese and cranberries / sýr camembert s brusinkami
(složení: sýr typu camembert, brusinky, lístky polníčku, řapíkatý
celer, dresink z majonézy a dijonské hořčice)
mozzarella and tomato / sýr mozzarella s čerstvým rajčetem
(složení: sýr mozzarella, čerstvé rajče, rukola, balsamic glaze, pesto)

Objednávejte na:

www.breadgap.cz

773 097 003
info@breadgap.cz

145 Kč
145 Kč
145 Kč
195 Kč

195 Kč

195 Kč

chicken tandoori / kuřecí tandoori
waldorf on chicory / kuřecí waldorf čekanka
cream cheese horsradish ham rolls /
vepřová šunka, křen a čerstvý sýr
cucumber cup duck 5 spice /
salátová okurka, marinovaná kachna,
hoisin omáčka
beef sirloin cup pepper crust red onion
marmelade / hovezí roštěná v pepři
s marmeládou z červené cibule
carpaccio beef truffle mayo dressing /
hovězí carpaccio, lanýžová majonéza

RYBA
145 Kč
195 Kč

195 Kč

195 Kč
195 Kč

mackerel horseradish / uzená makrela
s křenem
prawn skeewer nut crust orange mayo /
kreveta v drcených oříšcích a koření,
pomerančová majonéza
tuna seared sesame seeds ponzo dresing /
opečený tuňák v sezamové krustě s ponzo
dresingem
smoke salmon rolls / rolka z uzeného lososa,
čerstvý sýr, kopr
gravedlax pupernickel / marinovaný losos
na pumperniklovém chlebu

VEGE
145 Kč
145 Kč
145 Kč
145 Kč
145 Kč
195 Kč

tomato mozzarella skeewer / cherry rajče
s mozzarelou
artichoke asparagus basil leave / artyčok,
zelený chřest, bazalkový lístek
cream cheese sun-dried tomato / čerstvý
sýr, sušené rajče
pita bread hummus / bio hummus na pita
chlebu
saffron carrot papadums / šafránová mrkev
na indické placce
goat cheese wasabi rolls / rolka z kozího sýra
a wasabi

SALÁTY
malý/velký

crudités / výběr čerstvé zeleniny s dipem
caesar salad veg / caesar salát vege
caesar salad chicken / caesar salát kuře
caesar salad prawns / caesar salát krevety
nicoise salad / nicoise salát s čerstvým
tuňákem
49/99 Kč tabouleh / arabský salát z velkolisté pertžele,
máty, rajčete a bulguru
49/99 Kč caprese tricolora / salát z rajčat, mozzarely,
bazalky a avokáda
49/99 Kč
49/99 Kč
49/99 Kč
49/99 Kč
49/99 Kč

DEZERTY
39 Kč
15 Kč
49 Kč
39 Kč
49 Kč
49 Kč
29 Kč

brownies / čokoládový dezert
ananas banana strawberies in chocolate /
ananas, banán a jahody v čokoládě
panna cotta / smetanový dezert
tartalettes / pečený košíček s ovocem
fruit salad / ovocný salát
cheese cake / cheese cake
madeleines cakes with iranian saffron /
minibábovky madeleines s íránským
šafránem

