SOBOTA - NEDĚLE 09:30 - 15:00 HOD

BRUNCH MENU
PALAČINKY A VAFLE
BELGICKÉ VAFLE

145 KČ

FRANCOUZSKÝ TOAST

135 KČ

BANÁNOVÝ FRANCOUZSKÝ TOAST

135 KČ

domácí vafle podávaná s malinovým, borůvkovým
nebo javorovým syrupem a máslem
tousty obalené ve vejcích a skořici, sypané mandlovými lupínky s javorovým
syrupem

tousty obalené ve vejcích a skořici, podáváné se zkaramelizovaným banánem
a javorovým syrupem

AMERICKÉ PANCAKES

tří velké lívance
- Klasické (čerstvá šlehačka a borůvková omáčka nebo javorový syrup)

135 KČ

- Jablečné (gratinovaná jablka, vlašské ořechy, skořice a javorový syrup)
- Borůvkové (plněné borůvkami a domácí borůvková omáčka)
- Čokoládové (plněné čokoládou, moučkový cukr a šlehačka)

OVOCNÉ MUSLI

podávané s čerstvým ovocem a mlékem nebo jogurtem dle vašeho
výběru

105 KČ

VAJÍČKA
AMERICAN CLASSIC

150 KČ

GLOBE SCRAMBLE SUPREME

155 KČ

BENEDICT

165 KČ

LOS ANGELES BENEDICT

185 KČ

FLORENTINE

165 KČ

tři vejce na jakýkoliv způsob dle vašeho výběru, podávané se slaninou,
toustem a hash browns
tři míchaná vejce s česnekem, čerstvým špenátem, žampiony a cibulí,
podávané s hash browns

dvě sázená vejce s grilovanou šunkou nebo křupavou slaninou dle
vašeho výběru na opečené bulce, zalité domácí holandskou omáčkou,
podávané s hash browns

dvě sázená vejce s uzeným lososem, smetanovým sýrem, rajčaty a červenou
cibulí na opečené bulce, zalité domácí holandskou omáčkou, podávané
s hash browns
dvě sázená vejce s dušeným špenátem na opečené bulce, zalité domácí
holandskou omáčkou, podávané s hash browns

SCRAMBLED CHORIZO (CHILAQUILES)

155 KČ

NEW YORK FRIED EGG SENDVIČ

155 KČ

SAUSAGE EGG BAGEL SENDVIČ

170 KČ

tři míchaná vejce s pikantní chorizo klobáskou, jalapenos papričky, sýrem
cheddar a kousky pšeničné tortily, podávané s hash browns
dvě smažená vejce na toustu, se slaninou, ledovým salátem, rajčaty,
cibulí a sýrem, podávané s hash browns

smažené vejce na bagelu s klobáskami a sýrem, podávané s hash browns

OMELETY
všechny omelety jsou podávané s hash browns a toustem a mohou být připraveny
pouze z bílků za příplatek 20 Kč

KOZÍ SÝR SE ŠPENÁTEM

165 Kč

UZENÝ LOSOS

180 Kč

KALIFORNIE

175 Kč

kozí sýr, špenát a sušená rajčata

norský uzený losos, smetanový sýr, červená cibule a rajčata, podávané s kapary
a holandskou omáčkou

avokádo, slanina, ementál, rajčata, podávané se zakysanou smetanou a
červenou cibulí

VESTERN

160 Kč

THE DISASTER

175 Kč

VEGETARIÁNSKÝ SEN

155 Kč

šunka, paprika, rajčata, cibule a sýr cheddar
mleté hovězí maso, šunka, křupavá slanina, sýr cheddar, cibule, paprika a
jalapenos papričky
tofu, rajčata, cibule, špenát, paprika a sýr feta

GLOBE SPECIALITY
SADDLEBAG PANCAKES

210 Kč

“LUMBERJACK”

220 Kč

ANGLICKÁ SNÍDANĚ

225 KČ

dva velké lívance plněné křupavou slaninou nebo nakrájenou klobáskou,
podávané s dvěma sázenými vejci a teplým javorovým syrupem
tři míchaná vejce, slanina, klobásky, hash browns, dva kusy
francouzského toustu, podávané s javorovým syrupem
dvě smažená vejce, hash browns, fazole, klobásky, slanina, grilované
žampiony a rajčata, opečený toust

CHICKEN FRIED S VAFLÍ

180 Kč

CHICKEN FRIED CHICKEN

190 Kč

HUEVOS RANCHEROS

155 Kč

BREAKFAST BURGER

190 KČ

BREAKFAST BURRITO

155 Kč

LEBANESE EGGS

165 Kč

smažený kuřecí řízek na čerstvé Belgické vafli podávaný s máslem a
javorovým syrupem

country fried chicken přelitý bohatou smetanovou omáčkou, dvě smažená
vejce, hash browns a toust
dvě smažená vejce na pšeničné tortile, mexické fazole, sýr cheddar,
pálivá salsa a zakysaná smetana

hovězí mleté, sýr, slanina, smažené vejce, ledový salát, červená cibule a
rajče, podávané v čerstvém bagelu a s hash browns

tři míchaná vejce, pikantní mleté hovězí maso, cibule, jalapenos papričky
a sýr cheddar, zabalené v pšeničné tortile, podávané s pálivou salsou a
zakysanou smetanou

tři smažená vejce, humus, pyré ze sušených rajčat, opečená pita a hash browns

LOSOSOVÝ TALÍŘ
norský uzený losos, opečený bagel, smetanový sýr, čerstvá
zelenina, kapary a vejce uvařené natvrdo

180 Kč

EXTRA
MISKA ČERSTVÉHO OVOCE
SLANINA
LINCOLNSHIRE KLOBÁSKY (2 K S )
DOMÁCÍ HOLANDSKÁ OMÁČKA
ŠPENÁT
HASH BROWNS
BAGEL
SMETANOVÝ SÝR
CROISSANT
TOAST S MÁSLEM A DŽEMEM
JAVOROVÝ SYRUP

90 KČ
40 KČ
50 KČ
25 KČ
25 KČ
30 KČ
40 KČ
20 KČ
30 KČ
40 KČ
25 KČ

