Pikantné

150g

6,90 €

Chrumkavé kuracie pásiky ”Blackdog”
chrumkavé vyprážané kuracie prsia obalené
v omáčke blackdog s lieskovcami a sézamom,
s aioli z pečeného cesnaku. 1, 3, 7, 8, 11

200g

200g

200g

6,90 €

Pikantné kuracie krídelká

110g

2,90 €
110g

Tenderloin steak (hovädzia sviečkovica)

260g

Sviečkovica z prasiatka

8,50 €

Kurací steak

”Quesadillas z kuracieho mäsa”

”Quesadillas s hovädzím mäsom ”

160g

300g

s cesnakovým dipom. 7

6,80 €
160g

s Piri piri - pikantnou omáčkou. 1, 2, 3

350g

7,20 €

160g

3,50 €

Pražené solené mandle 8

7,90 €
160g

ZO ZÁHRADY
6,90 €
7,90 €

Chrumkavý ľadový šalát Caesar
s grilovanými kuracími prsiami
s caesar dressingom, so cherry paradajkami, grilovanou slaninkou,
chrumkavými krutónmi a strúhaným parmezánom. 1, 7

Jemné pikantné rezance z hovädzej
sviečkovice

8,50 €

“American burger”

8,50 €

“Triple bacon burger”

8,50 €

“Beef burger”

8,90 €

s pomaly pečeným marinovaným trhaným hovädzím mäsom,
chrumkavou slaninkou, cheddarom, s nakladanou uhorkou,
domácimi hranolkami a coleslaw šalátom. 1, 3, 7, 9, 11
150g

“Crispy chicken burger”

7,90 €

šalát, paradajka, jemne pikantná piri-piri omáčka, domáce hranolky
a coleslaw šalát.1, 3, 7, 9

8,50 €
8,90 €

150g

“Cheese burger” - veggie

7,90 €

naša domáca majonéza, mozzarelové tyčinky, baby špenát,
cesnakový dressing, paradajka, cheddar, domáce hranolky
a coleslaw šalát. 1, 3, 7, 9, 11

s restovanou zeleninou, šampiňónmi a sladkou chilli omáčkou,
jazmínová ryža alebo ryžové rezance. 6
150g

Rezeň z teľacieho karé
s baby zemiakmi s maslom a petržlenovou vňaťou. 6

8,90 €

Ázijský šalát s grilovanými rezancami
z hovädzej sviečkovice

Cuba sendvič s trhaným hovädzím mäsom 7,90 €

s grilovaným lososom, parmezán. 4, 7
120g

“Open burger”,

grilované vyzreté hovädzie mäso chuck roll, do ružova prepečené
so syrom cheddar, dochrumkavou pečenou slaninkou guanciale, šalátom,
paradajkou, červenou cibuľou, cibuľovo - slaninkovým džemom,
sekanou slaninkou a majonézou, domácimi hranolkami
a coleslaw šalátom. 1, 3, 7, 9, 11

Beef sendvič s trhaným hovädzím mäsom 7,90 €

Krémové tekvicové rizoto

9,90 €

grilované vyzreté hovädzie mäso chuck roll, do ružova prepečené
so syrom cheddar, s dochrumkava pečenou slaninou, šalátom, paradajkou,
červenou cibuľou, nakladanou uhorkou, bbq omáčkou,
domácimi hranolkami a coleslaw šalátom. 1, 3, 7, 9, 11

trhané hovädzie marinované v kajanskej omáčke a pomaranči,
syr cheddar, koriander, dijónska horčica, pečený cesnak,
kôprový dressing, kyslá uhorka, baby špenát, maslo. 1, 3, 7, 9, 10

4,50 €

Vyprážané cibuľové krúžky

“Royal double burger”

grilované vyzreté hovädzie mäso chuck roll, do ružova prepečené
so syrom cheddar, karamelizovanou červenou cibuľkou, volským okom,
vyprážaným cibuľovým krúžkom, majonézou, domácimi hranolkami
a coleslaw šalátom. 1, 3, 7, 9, 11

volské oko, jarná cibuľka, syr cheddar
a omáčka z pečených paprík. 1, 3, 7, 9, 10

3,50 €

8,50 €

grilované vyzreté hovädzie mäso chuck roll, do ružova
prepečené so syrom cheddar, bryndzou, jarnou cibuľkou, opäť
grilovaným vyzretým hovädzím mäsom chuck roll so syrom cheddar,
guanciale slaninkou, cibuľovým chutney, royal a slaninkovou omáčkou,
s domácimi hranolkami a coleslaw šalátom. 1, 3, 7, 9, 11

15,90 €

trhané hovädzie marinované v kajanskej omáčke a pomaranči,
syr cheddar, koriander, kyslá smotana a hranolky. 1, 7

3,20 €

Zemiakové chipsy
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13,90 €

syr, paradajkové ragout, chilli, karamelizovaná cibuľka,
fazuľa v Blackdog omáčke, kyslá smotana,
guacamole omáčka. 1, 7

NIEČO NA ZAHRYZNUTIE

so šalátovými listami, zelenými fazuľkami, hráškovými
luskami, čevenou kapustou, cuketou. 6

Rib eye steak (vysoká roštenka)

KOMPLETKA

300g

320g

9,90 €

Pri steakoch možnosť výberu stupňa prepečenosti

s ancho chilli a s ryžovým chipsom. 7, 9

320g

Grilované bravčové kolienko

“Blackdog” burger

grilované vyzreté hovädzie mäso chuck roll, do ružova prepečené,
dvojitý syr cheddar, karamelizovaná cibuľa, chrumkavá slanina guanciale,
jalapeňo papriky, ľadový šalát a rukola, paradajka a naša omáčka Blackdog,
aioli z pečeného cesnaku, hranolky a coleslaw šalát. 1, 3, 7, 10, 11

(možnosť výberu svojej omáčky)

Tekvicový krém

80g

160g

(možnosť výberu svojej omáčky)
200g

s julienne zeleninou, trhaným mäsom a domácimi rezancami

150g

mňamka

(možnosť výberu svojej omáčky)

8,90 €

Tatarák klasik z hovädzej sviečkovice

Silný mäsový vývar 1, 3, 7, 9

120g

8,90 €

(možnosť výberu svojej omáčky)

6,90 €

Kačacie rilletes

POLIEVKY

0,3l

Grilované rebrá z prasiatka

(celé) z grillu Josper, kyslá obloha, domáci chlebík
200g

obalené v panko strúhanke,
Piri piri - pikantná omáčka, domáci chlebík. 1, 6, 7

0,3l

500g

4,50 €

Syrom zapekané baby zemiaky

s hriankami z nášho chleba 1, 3, 6, 10
Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajíčka,
konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy
a osoby s oslabenou imunitou.
500g

VYCHYTÁVKY-JOSPER GRILL

1200g

trhané kačacie mäso z pomaly pečenej kačky dochutené
s dijónskou horčicou, kyslou ukorkou na chrumkavých hriankach
s karamelizovanou červenou cibuľou. 1, 3, 7
120g

VYCHYTÁVKY-JOSPER GRILL
potreté BBQ omáčkou,chrumkavá šalotka, jarná cibuľka,
domáce hranolky a coleslaw z červenej kapusty. 1, 6, 7, 10

slanina, jarná cibuľka, jalapeňo papričky, tatárska omáčka.7
150g

Burger je pripravený
v našej čerstvej domácej žemli.

Štiplavé

NA ZAČIATOK
mňamka

Vychutnajte si mäsá pripravené na drevenom uhlí v Josper grille,
ktorý používajú tie najlepšie reštaurácie po celom svete. A my tiež!
Používame kvalitné kubánske uhlie, čo mäsu dodáva
nezameniteľnú chuť a arómu.

8,90 €

(možnosť výmeny hranoliek zemiakových za batátové, doplatok 1,00 €
a výberu vlastného dressingu: Blackdog, BBQ, Slaninková omáčka
Piri Piri- pikantná omáčka, Medovo-horčicová, Ľahká domáca Tatárska,
Aioli z pečeného cesnaku)

.
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SLADKOSŤ
120g

Palacinky

MAZADLÁ (OMÁČKY/DIPY)
4,50 €

50g

Blackdog

2,30 €

50g

BBQ

1,50 €

50g

Slaninková omáčka

1,50 €

50g

Piri Piri- pikantná omáčka

1,50 €

50g

Medovo-horčicová

1,50 €

50g

Ľahká domáca Tatárska

1,50 €

50g

Aioli z pečeného cesnaku

1,50 €

50g

Guacamole omáčka

1,50 €

50g

Teplá hľuzovková omáčka

2,00 €

50g

Teplá omáčka zo zeleného korenia a Brandy

2,00 €

50g

Teplá omáčka z lesných hríbov

2,00 €

50g

Teplá omáčka z čierného piva Blackdog 13°

2,00 €

so slaným karamelom, hruškami, mandľami. 1, 3, 7
150g

Cheesecake pohár

2,80 €

s lotus krémom a slaným karamelom
alebo s oreo sušienkami a čerstvými čučoriedkami
150g

Triple cheese

3,80 €

smotanovo tvarohový cheesecake
s čokoládou. 1, 7
150g

Dezert podľa dennej ponuky

3,50 €

(informujte sa u obsluhy)

BRZDA (PRÍLOHY)
200g

Syrom zapekané baby zemiaky,

4,50 €

slanina, jarná cibuľka, čerstvé jalapeňo papričky,
ľahká domáca Tatárska omáčka
200g

Domáce hranolky zo zemiakov
alebo batátov

2,50 €
3,50 €

Varené baby zemiaky
s maslom a petržlenovou vňaťou

2,50 €

200g

Ryža

2,50 €

200g

Sezónna grilovaná zelenina

3,30 €

150g

Coleslaw (trochu inak) 7

2,30 €

150g

Listový šalát (malý)

2,00 €

100g

Fazule v “Blackdog” omáčke

2,00 €

200g

LEN PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH HOSTÍ
100g

Vyprážané chrumkavé kuracie stripsy

4,50 €

domáce hranolčeky. 1, 3, 7
100g

Palacinka
s jahodovým džemom alebo nutellou
s veľkou porciou šľahačky a čokoládovým topingom. 1, 3, 7

3,00 €

Všetky váhy jedál sú v surovom stave.
Cena balného:
polievka
menu box
igelitová taška

Since 2019

JEDÁLNY LÍSTOK

0,10€
0,20€
0,01€

Alergény
1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich
hybridné odrody) 2. Kôrovce a výrobky z nich 3. Vajcia a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašidy a výrobky z nich 6. Sójové zrná a výrobky z nich 7. Mlieko a výrobky z neho
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy,
pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich 9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej 11. Sezamové semená a výrobky z nich 12. Oxid siričitý a siričitany
v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l 13. Vlčí bôb a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich

BLACKDOG RESTAURANT
Mariánske námestie 13
010 01 Žilina
tel.: +421 911 444 402
e-mail: blackdog.zilina@gmail.com

www.blackdogrestaurant.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach.
Stačí načítať QR kód.
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