Předkrmy

Steakové menu

100 g Cibulové kroužky (NEW)
89,obalené v našem pivním těstíčku, chipotle majonéza

200 g Váleček z vepřové panenské svíčkové
219,sous vide (NEW)
obalený v BBQ slanině od Bobra, pečené šťouchané
brambory s červenou cibulkou, pepřová omáčka se
smetanou a našim demi-glace

100 g Smažené nakládané okurky (NEW)
89,obalené v naší směsi s kajenským pepřem, majonéza
z pečeného česneku
120 g Naše trhané vepřové maso (NEW)
99,pečené 12 hodin v naší BBQ omáčce, jarní cibulka,
chléb

250 g Vyzrálá vepřová kotleta Duroc sous vide 239,z amerického plemene, naše hranolky, zelené fazolky
obalené v BBQ slanině od Bobra a naše omáčka
demi-glace
220 g Kuřecí prso Supreme sous vide (NEW)
pečené baby brambory, bylinková omáčka se
smetanou a našim demi-glace

Polévky
0, 33 l Hovězí vývar
s kořenovou zeleninou, játrovým knedlíčkem
a nudlemi

42,-

kuřecí proužky a křídla

0, 33 l Zauzená rajčatová polévka
s kousky restované BBQ slaniny od Bobra

65,-

200 g Arrows Classic Strips (NEW)
kuřecí proužky obalené v naši směsi Arrows,
nakládané kyselé okurky, chléb

Salát
250 g Pastrami salát
185,-/135,- J
mix listových salátů s cherry rajčátky, červenou
cibulkou, našim medovo-hořčičným dresinkem,
kousky hovězího Pastrami od Bobra, hoblinky Grana
Padano, opečený toastový chléb

209,-

149,-

200 g Jalapeño Strips
149,kuřecí proužky obalené v naší směsi Jalapeño,
nakládané kyselé okurky, chléb
400 g Arrows Classic Wings
kuřecí křidélka obalená v naši směsi Arrows,
řapíkatý celer, mrkev, chléb

139,-

400 g Jalapeño Wings
139,kuřecí křidélka obalená v naši směsi Jalapeño,
řapíkatý celer, mrkev, chléb
400 g BBQ Wings sous vide (NEW)
149,pečená kuřecí křidélka marinovaná v BBQ omáčce,
řapíkatý celer, mrkev, chléb

Těstoviny
250 g Tagliolini se sušenými rajčátky
169,-/139,- J
cuketou, rukolou, červenou cibulkou, kuřecím
prsíčkem a hoblinkami Grana Padano
J vegetariánská verze

žebírka
400 g BBQ Loin Ribs sous vide (NEW)
pečená vepřová žebírka v naší BBQ omáčce,
coleslaw salát, naše hranolky

229,-

400 g Beef Ribs (NEW)
249,pečená hovězí žebírka v naší pivní BBQ omáčce,
baby brambory na čerstvých bylinkách

Burger, Hot dog, Pastrami menu

Přílohy

180 g Chipotle Burger (NEW)
169,hovězí krk z Klokočova, chipotle majonéza, chorizo,
jalapeño papričky, karamelizovaná cibulka, čedar
a polníček
180 g Bacon Burger (NEW)
169,hovězí krk z Klokočova, slaninová majonéza, naše
nakládané okurky, BBQ slanina od Bobra, ementál
a polníček
150 g Pulled Pork Burger (NEW)
169,naše trhané vepřové maso pečené v naší BBQ
omáčce, BBQ omáčka, naše nakládané okurky, čedar
a coleslaw salát
180 g Garlic Black Burger (NEW)
169,hovězí krk z Klokočova, majonéza z pečeného
česneku, BBQ slanina, pečená paprika, ementál
a polníček
100 g Pastrami Burger
199,hovězí hrudí bez kosti Pastrami, náš ruský dresink
a nakládané okurky, rajče, čedar, polníček, rukola
180 g Portobello Veggie Burger (NEW)
149,plátky Portobello, cukety, rajčete a pečené papriky,
BBQ omáčka, čedar, rukola, polníček
150 g Chipotle Hot Dog
139,párek od Bobra, chipotle majonéza, BBQ slanina
od Bobra, čedar, polníček

Vyber si přílohu
Naše hranolky
Baby brambory na čerstvých bylinkách
Coleslaw salát
Hranolky

podáváme pouze k hlavnímu jídlu
150 g Hranolky
150 g Naše hranolky
150 g Pečené šťouchané brambory
s červenou cibulkou
150 g Baby brambory na čerstvých bylinkách
2 ks Chléb
150 g Coleslaw salát

38,38,38,38,9,38,-

Omáčky
75 g
75 g
75 g
75 g
75 g
75g
75g

Naše Blue cheese omáčka
Naše majonéza z pečeného česneku (NEW)
Naše tatarská omáčka
Naše BBQ omáčka s Whiskey
Naše Chipotle majonéza
Naše Slaninová majonéza (NEW)
Kečup

26,26,26,26,26,26,26,-

take away
250 g Arrows basket
– hranolky s omáčkou dle výběru

59,-

Dezerty
30,30,30,30,-

J dej si nahý burger / pastrami / hot dog J
a místo housky si dej přílohu!

Ryba
200 g Fish and Chips
199,smažená treska v našem pivním těstíčku, naše
hranolky a chipotle majonéza

Naše čokoládové Brownies
s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou

75,-

Náš Cheesecake
se šlehačkou

75,-

NAŠI DODAVATELÉ
Americká kuchyně,
špičkový tankový Pilsner Urquell,
baseball a softball, kam oko dohlédne.
To je svět Arrows.
Naši Master Bartender‘s Vás osvěží nejlepším českým pivem, tankovým Pilsner Urquell, a tým kuchařů Vás přenese
do starého dobrého Chicaga a nejen tam. Zkušenosti jsme
sbírali v chicagských podnicích Famous Dave’s Bar‘B‘Que,
Ed Debevic‘s a mnoha dalších, prošli jsme celou North Clark
Street, navštívili Wrigley Field nebo Comiskey Park.
Přejeme si, aby Vás nadchla atmosféra baseballu a softballu
a dýchla na Vás slavná historie i současnost Major League
Baseball nebo klubu Arrows.
Dejte si dobré pivo s dobrými přáteli.
Život je krátký, užijte si ho!

Rodinné řeznictví u Bobra
Hovězí Hrudí bez kosti (Pastrami)
Vyzrálé hovězí maso leží 21 dní v silně kořeněném láku.
Po 21 dnech se maso obalí ve směsí koření a je tepelně
opracováno kouřem a vařením. Receptura pochází z Rumunska, ale největší oblibě se těší v USA, kde je používáno
jako hlavní surovina pro přípravu sendvičů.
Párky
Složení naších párků je jednoduché - používáme vepřové
maso, hovězí maso, sůl, směs koření a přírodní střívko.
Nepoužíváme fosfáty, zvýrazňovače chuti, drůbeži separát
ani kůže!
BBQ slanina
Uzený vepřový bůček prochází třikrát procesem uzení,
během kterého se potírá BBQ omáčkou.

HOVĚZÍ Z Bio FarmY Klokočov
(Stračena)
Maso pochází z mladých býčků s max. stářím 30 měsíců.
Hovězí maso zraje ve visu min. 21 dnů.

originálního zpravodaje
Menu vytištěno s použitím
Chicago Sport,
LB)
Major League Baseball (M
vydaného 7. října 1914 –
4.
:
2
Chicago CUBS
Chicago White SOX versus
ginal Baseball Restaurant,
Ori
v
n
ová
Originální výtisk je archiv
– Poruba.
Průběžná 6178/2, Ostrava

restaurace.arrows.cz

