
(350g / 500g)

 

POLÉVKY

FRANCOUZSKÁ CIBULAČKA 75 Kč

AMERICKÉ CHILI cup  90 Kč
hovězí mleté maso, fazole, zelená paprika, rajčata, 
cibule, čedar, podávané s nachos 

SALÁTY &  WRAPY

ŠPENÁTOVÝ SALÁT S KOZÍM SÝREM

CAESAR SALÁT 160 Kč 

COBB WRAP 185 Kč

FALAFEL TORTILA WRAP 180 Kč

170 Kč 

CAESAR WRAP 175 Kč 

PŘEDKRMY

DOMÁCÍ BRAMBOROVÉ LUPÍNKY 

NACHOS S AVOKÁDOVÝM DIPEM

HUMUS S PITOU A ZELENINOU 
- extra 3ks falafelu 
humus, pita chléb, mrkev, celer, okurka 

KUŘECÍ KŘÍDLA 
výběr z pálivých buffalo, medovo-hořčicových nebo bbq kuřecích
křídel, celer, mrkev, dip ze sýra s modrou plísní

KUŘECÍ KOUSKY 
smažené kuřecí kousky, podávané s medovo-hořčicovým nebo
bbq dipem

KUŘECÍ QUESADILLA 
kuřecí kousky a sýr zapečené v tortille, podávané se zakysanou
smetanou a pálivou salsou

NACHOS SE SALSOU A ZAKYSANKOU 

NACHOS S FAZOLEMI

NACHOS S MASEM A FAZOLEMI

110 Kč

115 Kč

120 Kč

125 /165 Kč

125 Kč

150 Kč

80 Kč

140 Kč

150 Kč

SENDVIČE podávané s hranolky 

KALIFORNIE SENDVIČ 205 Kč

BUFFALO SENDVIČ 195 Kč

 FALAFEL SENDVIČ 185 Kč

CLUB SENDVIČ 185 Kč

červené fazole, sýr, salsa, zakysaná smetana a jalapenos

GLOBE JÍDELNÍ LÍSTEK

+30 Kč

bowl 145 Kč
pita chléb, faláfel, humus, míchaný salát, tzatziki dresing

smažená kuřecí prsa, pálivá buffalo omáčka, eidam, dresing ze
sýra s modrou plísní, ledový salát, rajče

grilovaná kuřecí prsa, čedar, avokádový dip, ledový salát, 
červená cibule, rajče

kuřecí prsa, slanina, sázené vejce, pesto majonéza, červená cibule
ledový salát, rajče, toustový chléb

čerstvý baby špenát, grilovaný kozí sýr, pyré ze sušených rajčat,
vlašské ořechy, olivový olej, toast

kuřecí prsa, římský salát, krutóny, parmezán, caesar dresing

tortilla, kuřecí prsa, římský salát, parmezán, caesar dresing

tortilla, kuřecí prsa, šunka, slanina, římský salát, avokádo, rajče,
dresing ze sýra s modrou plísní

tortilla, falafel, humus, jalapenos, míchaný salát, tzatziki dresing

podávané se zakysanou smetanou, bbq omáčkou nebo dipem ze
sýra s modrou plísní

hovězí mleté nebo kuřecí maso, červené fazole, sýr, salsa, zakysaná
smetana a jalapenos

~

~

~



PESTO FUSILI S KUŘECÍM MASEM 195 Kč

MAC & CHEESE 190 Kč
makarony zapečené v bohaté sýrové omáčce

 

fusilli, grilovaná kuřecí prsa, balkánský sýr, pyré ze sušených 
rajčat, bazalkové pesto, olivový olej, parmezán

TĚSTOVINY

GLOBE ALFREDO 200 Kč
fettuccine, grilovaná kuřecí prsa, rajčata, žampiony, špenát,
bazalkovo-sýrová omáčka, parmezán

BURGERY podávané se steakovými hranolkami
 

SUPER BACON BURGER 230 Kč
mleté hovězí, extra slanina, extra čedar, ledový salát,
rajče, červená cibule

GLOBE CLASSIC 210 Kč
mleté hovězí, čedar, slanina, ledový salát, rajče,
červená cibule 
 

 
AMBASSADOR BURGER 220 Kč
mleté hovězí, čedar, slanina, sázené vejce, ledový salát, 
rajče, červená cibule 

(150g)

MEXICKÝ BURGER 230 Kč
mleté hovězí, čedar, avokádový dip, nachos, jalapenos,
pálivá salsa, ledový salát, rajče, červená cibule 

BACON & BLUE CHEESE BURGER 225 Kč
mleté hovězí, slanina, sýr s modrou plísní, ledový salát, rajče,
červená cibule 

VEGETARIÁNSKÝ BURGER 205 Kč
fazole, čedar, avokádový dip, jalapenos, ledový salát,
rajče, červená cibule 

HLAVNÍ CHODY

ŠPAGETY S MASOVÝMI KOULEMI 210 Kč
dvě velké masové koule z hovězího a vepřového masa, tomatová 
omáčka, podávané s česnekovou bagetou 

KUŘECÍ ŘÍZEK 195 Kč
smažený kuřecí řízek, steakové hranolky, majonéza, citrón

DOMÁCÍ BELGICKÁ VAFLE  SE ZMRZLINOU 125 Kč
domácí vafle, vanilková zmrzlina, šlehačka a poleva
(na výběr jahodová, malinová, čokoládová omáčka nebo javorový sirup) 

ČOKOLÁDOVÉ BROWNIE SE ZMRZLINOU 110 Kč

NEW YORK STYLE TVAROHOVÝ DORT 90 Kč

TVAROHOVÝ DORT S ARAŠÍDOVÝM MÁSLEM 95 Kč
ČOKOLÁDOVÝ DORT 90 Kč
MRKVOVÝ DORT 95 Kč

DEZERTY domácí

ZMRZLINOVÉ MILKSHAKY

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání.

 

MEATBALL SUB
masové koule z hovězího a vepřového masa na bagetě s tomatovou 
omáčkou a parmezánem

195 Kč

Vanilkový / Jahodový / Malinový
Čokoládový / Arašídový / Twix / Oreo
Baileys / Amaretto / Galliano

110 Kč
125 Kč
155 Kč

~

~

COLONEL PANINI 175 Kč
zapečená bageta, kuřecí maso, slanina, eidam, avokádo,
červená cibule, pesto majonéza

MEXICKÉ BURITO 

185 Kč

tortila, čedar, jalapeňo papričky, rajčata, červená cibule, ledový salát 
a salsa, podávané s nachos, salsou a zakysanou smetanou
s fazolemi
s kuřecím nebo hovězím masem

215 Kč


