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obiloviny obsahující lepek, nejedná se o celiakii, výrobky z nich
korýši a výrobky z nich, patøí mezi potraviny ohrožující život
vejce a výrobky z nich, patøí mezi potraviny ohrožující život
ryby a výrobky z nich
podzemnice olejná /arašídy/, výrobky z nich patøí mezi
potraviny ohrožující život
sojové boby /sója/ a výrobky z nich
mléko a výrobky z nìj, patøí mezi potraviny ohrožující život
skoøápkové plody a výrobky z nich, jedná se o všechny druhy oøechù
celer a výrobky z nìj
hoøèice a výrobky z ní
sezamová semena /seznam/, a výrobky z nich
oxid siøièitý a siøièitany v koncentraci vyšší než 10mg, ml/kg, l,
vyjádøeno v So2
vlèí bob /LUPINA/ a výrobky z nìj
mìkkýši a výrobky z nich

Všechna jídla mohou obsahovat stopy všech alergenù

Pøíjemné posezení
a dobrou zábavu
Vám pøeje kolektiv

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás informovat, že za polovièní porce
úètujeme 70% z prodejní ceny celé porce. V cenách je zahrnuto 15% DPH.
Pøi placení žádejte tištìný úèet z pokladny.
Pøijímáme stravenky Ticket Restaurant, Gastro Pass, jídelní kupóny Dejouner.
Jídelní lístek najdete i na www.bestbowling.cz

Rezervace pøijímáme na tel.: 777 11 55 22.
Best Bowling s.r.o., provozovna Metropole Zlièín, Øevnická 1, Praha 5

JÍDELNÍ
LÍSTEK

PØEDKRMY
Toast s masovou smìsí a parmezánem 1,3,7,9

HLAVNÍ JÍDLA
79,-

Smažené cibulové kroužky v tìstíèku s dipem 1,3,7 69,POLÉVKA
Silný hovìzí vývar s játrovými knedlíèky 1,3,6,9

65,-

Zelòaèka s klobásou 1,6

65,-

SALÁTY
Caesar 1,3,4,7,10
(øímský salát, kuøecí prso, krutony, parmezán,
slanina, dresink)

169,-

Listový salát se šunkou prosciutto, zastøeným
vejcem, citrusy a medo-hoøèièným
dresinkem 1,3,7,10

179,-

Šopský salát s balkánským sýrem 7

119,-

HOTOVÁ JÍDLA

250g Best hamburger s hranolkami
(hovìzí, slanina, èedar, rajèata, karamelizovaná
cibule) 1,3,7

199,-

500g BBQ Kuøecí køídla se zelným salátkem,
chléb 1,3,7,10

169,-

800g Marinovaná vepøová žebra "Spare Ribs"
/kozí rohy, hoøèice, èerstvý køen, chléb/ 1,3,6,7,10

255,-

PØÍLOHY
Steakové hranolky

45,-

Americké brambory

45,-

Vaøené brambory

45,-

Šouchané brambory s cibulkou a slaninou

52,-

Grilovaná zelenina s olivovým olejem

62,-

Rozpeèená èesneková bagetka 1,3,7

45,-

Peèivo 1,3,7

25,25,-

200g Hovìzí svíèková se "šesti" a brusinkovým
terèem 1,3,7,9,10

185,-

Tatarská omáèka 3,7, keèup, dip 3,7

200g Hovìzí guláš se "šesti" a cibulkou 1,3,7

170,-

DEZERTY

115,-

Dle aktuální nabídky.

Alpský kynutý knedlík plnìný borùvkami
s vanilkovým krémem 1,3,7
HLAVNÍ JÍDLA
200g Smažený kuøecí øízek 1,3,7

160,-

200g Smažené øízeèky z vepøové panenky 1,3,7

170,-

200g Steak z lososa 4

260,-

Smažený sýr s tatarkou 1,3,7,10
Gnocchi s kuøecími nudlièkami, špenátem
a smetanou 1,3,7

99,185,-

300g Špagety Carbonara 1,3,7

175,-

300g Boloòské špagety s parmezánem 1,3,7

175,-

200g Tatarský biftek s topinkami /nemíchaný
na vyžádání/ 1,3,7,10

220,-

300g Pork steak sous-vide 1,7

189,-

300g Vysoký hovìzí roštìnec 1,7

269,-

300g Kuøecí steak sous-vide 1,7

195,-

300g Steak z krkovice sous-vide 1,7

185,-

