Předkrmy/tapas
80g Asijský kuřecí salát
80g Avokádo s karibskou ananasovou salsou
80g Krevetový Ceviche na okurkovo-ředkvičkovém tataráčku
80g Singapurský krab na citrusovém salátku s rukolou
100g Karamelizovaný kozí sýr s kompotem z rajčat a fíků, rozpečená bageta
2ks Křupavé papričky Jalapenos v polentě plněné krémovým sýrem, avokádový dip

115 Kč P
115 Kč B P
130 Kč B
140 Kč
90 Kč P
90 Kč PN

Tom Yam Kung
thajská krevetová polévka

Saláty
300g Caesar salát s kuřecím masem
250g Caesar salát s krevetami
300g Zeleninový salát s jahodami a čerstvým kozím sýrem v červeném pepři, rozpečená bagetka
300g Asijský salát s nudlemi, marinovaným hovězím masem a houbami Shiitake

175 Kč
175 Kč

0,33l Tom Yam Kung – thajská krevetová polévka
0,33l Krémová polévka z černého kořene s pistáciovým pestem
0,33l Studená polévka z královského manga s chilli a koriandrem

90 Kč PB
60 Kč NB
70 Kč PB

Polévky

Hlavní jídla
180g Filet z candáta, špecle s hříbkovým pestem a baby špenátem
180g Kuřecí nudličky na tymiánu , vyzrálá rýže Basmati
100g Belgický tatarák z hovězí kýty z plemene Aberden Angus, steakové hranolky, zeleninový salát

Vážení hosté,
za svou, již více jak dvacetiletou
praxi, jsem prošel mnoho
luxusních hotelů a restaurací.
Poznal řadu rozmanitých druhů
kuchyní a nesčetné množství
surovin.
Potkal spoustu báječných lidí,
kteří mě hodně naučili
a moc jim děkuji.
Na vaření používáme osvědčené
a vysoce kvalitní suroviny.
Odmítám konzervanty, aromata,
umělá dochucovadla
a podobné přípravky.
Pro mě je vaření láska a radost.
Tyto kouzelné ingredience
a bohaté zkušenosti najdete
v každém mém pokrmu.
Přeji Vám, abyste jedli
s chutí a láskou.

175 Kč
175 Kč

240 Kč N
170 Kč N B
190 Kč B

150g Křupavá krůtí prsíčka v japonské strouhance Panko, bramborová kaše s wasabi,
salátek z řas Wakame se sezamem

180 Kč

450g Košík plný smažených dobrot (kuřecí mini řízečky, řízečky z vepřové panenky, plněná paprička
Jalapenos, žampion Portobello, opečený selský chléb, tatarská omáčka )

340 Kč P

180g Krůtí karbanátek se sýrem Chedar, bramborová kaše, okurkový salátek

175 Kč

180g Kuřecí prsíčka plněná sýrem Pecorino a pistáciemi, bramborové nočky se sušenými rajčaty
200g Pomalu tažená vepřová krkovička s pepřovou omáčkou , bramborové hranolky

šéfkuchař
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Vitam

íny

175 Kč N
175 Kč P B

200g Medailonky z vepřové panenky na grilu, sýrová omáčka, pečená brambora se sušenou šunkou

210 Kč B

200g Hovězí Bulgogi- korejské barbecue ( grilovaná marinovaná hovězí kýta podávaná se zeleninou a rýží )

290 Kč P

200g Vyzrálý jihoamerický Rump steak z plemene Aberden Angus s omáčkou z černých fazolí,
pečená brambora se slaninou
200g Trhané vepřové koleno marinované v BBQ omáčce, pečená kukuřice, bramborové chipsy

320 Kč B

180g Krůtí polpety se sušenými rajčaty s grilovanou polentou a zeleninou, bazalková majonéza
300g Tagliatelle se sušenou šunkou, cherry rajčaty a bazalkovým pestem
300g Wrap plněný zeleninou, kuřecími stripsy a křupavou slaninou s domácím avokádovým dresinkem
150g Jižanské kuřecí stripsy, grilovaná kukuřice, bramborové chipsy, BBQ omáčka

Vegetariánská jídla

150g Smažený sýr Ementál ve slunečnicové krustě, bramborová kaše, brusinky
300g Wrap plněný Falafelem a zeleninou s řeckým jogurtem, mango chutney
150g Big Hamburger Vegetarián plněný cizrnovým karbanátkem, zeleninou,
mango chutney, americkým dresinkem, batátové hranolky

Americký Hot dog plněný zeleninou, grilovaným párkem, sýrem Chedar, americkým dresinkem,
opečenou slaninou, nakládanou okurkou, smaženou cibulkou,
bramborové hranolky, salát Coleslaw, tatarská omáčka
145 Kč

Big Hamburger s hovězím masem plněný americkým dresinkem, cibulovou marmeládou,
zeleninou a sýrem Chedar

Antioxidanty

rgie

Ene

175 Kč
180 Kč P

185 Kč P

170 Kč N

Hot dog

ěž
Osv

175 Kč P
175 Kč NB

165 Kč
180 Kč N

Hamburgery
steakové hranolky nebo salát Coleslaw
150g Classic 180 Kč
300g Double 210 Kč

Dušan Metelka

Dužina
brazilského ovoce acai,
obohacená sirupem
z ořechů guarana
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Sicilský ovčí
sýr Pecorino
s olivami

Ochutnejte náš
čokoládový dort Napoleon

Big Hamburger Pfefer s hovězím masem plněný domácí majonézou s čerstvým zeleným
pepřem, opečenou slaninou, cibulovou marmeládou, zeleninou a sýrem Chedar

Po krátké odmlce
opět připravujeme
sérii degustačních večerů!
O jejich konání Vás
budeme informovat
na našem webu, sociálních sítích
a zasláním newsletteru.

Big Hamburger Chilli s hovězím masem plněný dresinkem z chilli papriček Chipotle, opečenou slaninou,
sýrem Chedar, cibulovou marmeládou a papričkami Jalapenos
Big Hamburger s krůtím masem, křupavou zeleninou, sušenou šunkou, bazalkovou majonézou,
sýrem ementál a konfitem z rajčat a fíků

Fit Burger
Krůtí maso s rukolovo-tomatovým salátkem a kozím sýrem,
podávané v grilovaném žampionu Portobelo, batátové hranolky
180 Kč B
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Připravené v naší jedinečné
směsi bylinek a koření

Soft Shell Krab Burger
Hamburger se smaženým krabem v tempuře s japonskou majonézou a křupavou zeleninou
190 Kč

Dort skládaný z křechkých plátů těsta
s jemným čokoládovým krémem

Zasílání poledního
menu

Zaregistrujte se na našem webu nebo
předejte Vaší emailovou adresu obsluze
restaurace

Omáčky 25 Kč
Mango chutney
Barbecue omáčka
Majonéza s čerstvým zeleným pepřem
Pepřová omáčka s kapkou brandy

Dezerty

Omáčka z chilli papriček Chipotle
Wasabi majonéza
Kečup
Domácí tatarka

Americké palačinky z podmáslí s jahodami
Čokoládový dort Napoleon
Chia pudink s mangem
Acaico na tigela
Zmrzlina dle nabídky ( 1 kopeček )

80 Kč
80 Kč N
80 Kč
80 Kč
30 Kč

100g Sicilský sýr Pecorino bianco s olivami

90 Kč

O Organic - pokrm připravený z BIO produktů

P - Pikantni pokrm

N - Naše výroba B - Bezlepkový

INFORMACE O OBSAŽENÝCH ALERGENECH POSKYTNE OBSLUHA NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Restaurace Rebellion
Jeseniova 56g Praha 3
130 00 Žižkov
info@rebellion-zizkov.cz
http://rebellion-zizkov.cz
Tel: 733 298 221
Po-Pá 11-23 hod.
So 11-23 hod.
Ne 11-22 hod.

