
GLOBE BRUNCH MENU

SLADKÉ

BELGICKÁ VAFLE 160 Kč

AMERICKÉ LÍVANCE 
tři velké lívance
- Klasické (podávané s máslem a javorovým sirupem)

 

- Borůvkové (podávané s borůvkami a borůvkovou omáčkou)
- Čokoládové (podávané s kousky čokolády, moučkovým cukrem a 
  a šlehačkou )

ČERSTVÉ MUSLI 110 Kč

145 Kč

FRANCOUZSKÝ TOAST S BANÁNEM
dva toasty obalené ve vejci, skořici a cukru, podávané se zkaramelizovaným
banánem, javorovým sirupem a slaninou 

 
155 Kč

155 Kč
155 Kč

 

LÍVANCE “SADDLEBAG”
tři lívance pněné křupavou slaninou nebo nakrájenou klobáskou, dvě 
ztracená vejce, podávané s javorovým sirupem 

 
230 Kč

SPECIALITY

LUMBERJACK 230 Kč
 

ANGLICKÁ SNÍDANĚ 230 Kč

BAGEL SENDVIČ S KLOBÁSKAMI 180 Kč

SNÍDAŇOVÝ BURGER 210 Kč
hovězí mleté, sýr, slanina, sázené vejce, ledový salát, červená cibule a rajče,
podávané v bagelu a s hash browns

SNÍDAŇOVÉ BURITO 175 Kč

..

tři míchaná vejce, slanina, klobásky a hash browns, podávané se dvěma
kusy francouzského toustu a javorovým sirupem 

dvě sázená vejce, fazole, klobásky, slanina, grilované žampiony a
rajčata, podávané s hash browns a toastem

tři míchaná vejce, pikantní hovězí mleté maso, sýr, cibule a jalapeno
papričky zabalené v tortile, podávané s pálivou salsou, zakysanou 
smetanou a hash browns

dvě sázená vejce na bagelu s klobáskami a sýrem, podávané s 
hash browns

podávané s čerstvým ovocem a mlékem nebo jogurtem

domácí velká vafle, podávaná s máslem, slaninou a malinovou nebo 
borůvkovou omáčkou nebo javorovým sirupem

~

 

Sobota - Neděle 
09:30 - 15:00 hod



VEJCE A OMELETY

OMELETA VEGETARIÁNSKÝ SEN 175 Kč
tofu, rajče, cibule, špenát, paprika a sýr feta, podávané s hash browns
a toastem

OMELETA KALIFORNIE 180 Kč
avokádo, slanina, švýcarský sýr, rajče, zakysaná smetana, červená cibule, 
podávané s hash browns a toastem

 

CHORIZO OMELETA 185 Kč
chorizo, brambory, avokádo, jalapeno papričky, podávané s pálivou salsou,
hash browns a toastem 

AMERICKÁ KLASIKA
tři vejce připraveny dle Vašeho výběru, podávané se slaninou, hash 
browns a toastem

GLOBE SCRAMBLE SUPREME 165 Kč

160 Kč

VEJCE LEBANESE 170 Kč
tři sázená vejce, humus, pyré ze sušených rajčat, pita, podávané s hash
browns

 

PŘÍLOHY / EXTRA
MISKA ČERSTVÉHO OVOCE 90 Kč
SLANINA 30 Kč
KLOBÁSKY (2 KS) 50 Kč

HASH BROWNS 40 Kč

BAGEL 40 Kč
SMETANOVÝ SÝR 20 Kč

TOAST, MÁSLO A DŽEM 40 Kč
JAVOROVÝ SIRUP 25 Kč

HOLANDSKÁ OMÁČKA 
ŠPENÁT 

30 Kč
25 Kč

omelety mohou být připraveny pouze z bílků za příplatek 30 Kč

BENEDIKT

KLASIK BENEDIKT 180 Kč
dvě ztracená vejce s grilovanou šunkou nebo křupavou slaninou na opečené
bulce, zalité domácí holadnskou omáčkou

L.A. BENEDIKT 190 Kč
dvě ztracená vejce s uzeným lososem, smetanovým sýrem, rajčaty a červenou
cibulí na opečené bulce, zalité domácí holandskou omáčkou

 

HIP BENNY 185 Kč
dvě ztracená vejce s avokádem, špenátem a rajčaty na opečené bulce, zalité
domácí holandskou omáčkou 

KOVBOJ BEN 185 Kč
dvě ztracená vejce s grilovanou klobáskou na opečené bulce, zalité domácí
holandskou omáčkou 

benedikty jsou podávané s hash browns

65 KčUZENÝ LOSOS 

tři míchaná vejce s česnekem, špenátem, žampiony a cibulí, podávané
s hash browns a toastem 

~

 


