burger beer

www.uvozna.cz
fb.com/uvozna
@uvoznabrno
seznam alergenů na vyžádání u obsluhy

Beer on tap

Bottled beer

ČEPOVANÉ PIVO DLE NABÍDKY
draft beer according to the daily offer

Wine

2dcl vína
o denní nabídku vín žádejte obsluhu
for daily wine offer ask our staff

48,-

0,5l Bernard Free 				
0,5l Bernard Free Jantar 			
0,5l Bernard Free Švestka / plum

45,45,49,-

0,4l Kingswood cider			
0,33l Frisco					
			

59,55,-

…A DLE DENNÍ NABÍDKY
…and according to the daily offer

LAHVOVÁ VÍNA DLE NABÍDKY
bottled wine according to the offer

0,45l Homemade lemonades
Domácí limonády dle nabídky		
s ovocem a ledem

Lemonades according to the offer
with ice and fruit(s)

59,-

Cold drinks
0,33l
0,33l
0,33l
0,25l
0,25l
0,25l
0,25l
1l
0,5l

Coca-Cola (original, Zero)		
45,Fanta
45,Sprite					
45,Kinley (Tonic water, Ginger Ale)
45,Cappy (dle nabídky 			
45,according to the offer)
Bonaqua ( jemně sycená / gently
35,sparkling, nesycená / still)		
Red Bull 				
70,kohoutková voda s citronem 		
50,/tap water with lemon
sodovka s ledem		
45,/soda water with ice				

Hot drinks

7g Káva dle nabídky
/ coffee according to the offer 		
45,0,4l Čaj dle výběru
/ tea according to the offer
45,0,2l Grog / hot Czech rum			65,-

Spirits
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

Absinth Bairnsfather Bitter
75,Beefeater gin		
		65,Becherovka				60,Borovička Koniferum			60,Božkov tuzemský / Czech rum		
50,Božkov Republica 		
70,Fernet Stock				50,Fernet Citrus				50,Jägermeister				
70,Kontušovka				
75,Mandlovice / almond brandy		 80,Metaxa 7*				
70,Slivovice R. Jelínek hruška / švestka 70,/ plum or pear brandy 		
4cl Tatranský čaj 52% / Tatratea		
75,-

4cl
4cl
4cl
4cl

Tequila Sierra / silver, gold		 65,Vodka Amundsen				55,Vodka Russian Standard 		60,Zelená / Peprmint
		50,-

Rum

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

Abuelo Añejo (5y)
		85,Arcane Extraroma (12y)		
120,Blue Mauritius Gold (15y)		
135,Bumbu Rum (15y)			
125,Capitan Bucanero (Elixir 7y)		 80,Captain Morgan Spiced 		65,Cubaney Orangerie
90,Diplomatico Mantuano (8y)
100,Diplomatico Reserva Exclusiva (12y) 120,Don Papa (7y)				
125,Flor de Caňa (12y)			
105,Havana Club (3y)
		65,Kakadu Elixír de Banana (3y)		
80,Kraken black spiced			
105,Legendario Elixir (7y) 		85,Pampero Aniversario 		
100,Plantation Grande Reserve		
100,Pyrat XO reserve (15y)			
115,Ron Barceló Imperial			
105,Zacapa Centenario (23y)
130,-

Whiskey

4cl Jack Daniel´s (original, Honey)
4cl Jameson		
			
4cl Tullamore Dew				

* 2cl alkoholu podáváme za polovinu ceny
4cl zaokrouhleno na celé Kč

75,70,70,-

Beef burgers 								
Mustang

Jalapeňo
Bu ® gger Off

209,Cheddar Dream

209,BBQ Bastard Bacon

Domácí cibulové kroužky,
grilovaná slanina, cheddar
mild red, náš česnekový
dip a kečup, ledový salát,
okurek, rajče
homemade onion rings,
bacon, cheddar mild red, our
garlic dip and ketchup, ice
salad, cucumber, tomatoes

Grilovaná slanina,
american cheddar cheese,
papričky jalapeňos,
nakládané okurky,
červená cibulka,
US hot dip
bacon, american cheddar
cheese, jalapeňos, pickles,
red onion, US hot dip

Bulka zapečená s cheddarem,
cheddar mild red,
karamelizovaná cibulka,
nakládaný okurek, majonéza,
mix salátů, rajče
bun baked with cheddar,
cheddar mild red, caramelized
onion, pickles, mayo, salad
mix, tomatoes

Dvojitá porce slaniny,
american cheddar cheese,
nakládaný okurek, naše BBQ
omáčka, american burger
dip, ledový salát
double bacon, american
cheddar cheese, pickles, our
BBQ sauce, american burger
dip, ice salad

Egg & Bacon

Bomberman
Cheese & Bacon

219,-

Sázené vejce, grilovaná
slanina, červená cibulka,
nakládaný okurek,
american burger dip, ledový
salát,rajče
egg, bacon, red onion,
pickles, american burger
dip, ice salad, tomatoes

209,-

219,-

Cheddar mild red,
american cheddar cheese,
dvojitá grilovaná slanina,
cheddar cheese sauce
premium
cheddar mild red, american
cheddar cheese, double
bacon, cheddar cheese
sauce premium

239,-

(150g)

Empire BBQ

Grilované švestky, grilovaná
slanina, modrý sýr,
naše BBQ omáčka, majonéza,
ledový salát, okurek, rajče
grilled plums, bacon,
blue cheese, our BBQ sauce,
mayo, ice salad, cucumber,
tomatoes

209,Honey Camembert
½ sýr camembert,
hořčično-medová omáčka
majonéza, mix salátů,
rajče
½ Camembert cheese,
mustard-honey dip, mayo,
mix salad, tomatoes

209,Classic
Next Level

Grilovaná slanina,
american cheddar cheese,
naše domácí tatarská
omáčka, smažená cibulka,
ledový salát
grilled bacon, american
cheddar cheese, our
homemade tartar sauce,
fried onion, ice salad

Poslední objednávky do kuchyně přijímáme ve 21.15 h.
Maso se snažíme připravovat na medium.

229,-

Chicken burgers

Tortillas

150g domácí kuřecí stripsy, american cheddar
cheese, cheddar cheese sauce premium,
nakládaný okurek / 150g homemade chicken
strips, american cheddar cheese, cheddar cheese
sauce premium, pickles

Domácí kuřecí stripsy 120g, american cheddar
cheese, majonéza, salát, rajčata
/ homemade chicken strips 120g, american
cheddar cheese, mayo, salad, tomatoes

Strips Cheeser

Chicken Mustang

209,-

150g grilovaná kuřecí prsa, domácí cibulové
kroužky, grilovaná slanina, cheddar mild red,
náš česnekový dip a kečup, mix salátů, okurek,
rajče / 150g grilled chicken breasts, homemade
onion rings, bacon, cheddar mild red, our garlic
dip and ketchup, salad mix, cucumber, tomatoes

199,-

Veggie burgers

Cheese Please - Camembert

90g grilovaný camembert, naše BBQ omáčka,
česnekový dip, mix salátů, okurek, rajče
/ 90g grilled Camembert cheese, our BBQ sauce,
garlic dip, salad mix, cucumber, tomatoes

179,Cheese Please - Mozzarella

120g grilovaná mozzarella, domácí tatarská
omáčka, mix salátů, okurek, rajče / 120g grilled
Mozzarella cheese, homemade tartar sauce,
salad mix, cucumber, tomatoes

Tofu Burger

179,-

160g+ grilované tofu, karamelizovaná cibulka,
modrý sýr, blue cheese dip, naše BBQ omáčka,
mix salátů, okurek, rajče / 160g+ grilled tofu,
caramelized onion, blue cheese, blue cheese dip,
our BBQ sauce, salad mix, cucumber, tomatoes

199,-

Crispy Chicken Twist

Beef Wrap

179,-

Hovězí maso 100g, american cheddar cheese,
american burger dip, nakládané okurky, rajče,
ledový salát / minced beef 100g, american cheddar cheese, american burger dip, pickles, tomatoes, ice salad

Grilled Chicken Wrap

189,-

Grilovaná kuřecí prsa 120g, american cheddar
cheese, papričky jalapeños, cheddar cheese sauce premium, naše BBQ omáčka, salát, rajče
/ grilled chicken breasts 120g, american cheddar
cheese, jalapeños, cheddar cheese sauce
premium, our BBQ sauce, salad, tomatoes

Texas Wild Bull

169,-

Hovězí maso 100g, papričky jalapeños,
červené fazolky, cheddar mild red, červená
cibulka, kečup, salát / minced beef 100g,
jalapeños, red beans, cheddar mild red,
red onion, ketchup, salad

189,Pokrmy připravujeme až na základě vaší
objednávky. Pokud se proto sejde v jednom čase
více objednávek, připravujeme je postupně
a příprava může trvat někdy i delší dobu.
Děkujeme za pochopení.

Chicken

200g Homemade Chicken Strips
& 200g hranolky & tatarka
grilled chicken strips + fries
+ tartar sauce
200g Grilovaná kuřecí prsa
& 200g hranolky & tatarka
grilled chicken breasts + fries
+ tartar sauce

219,-

199,-

Salads
Steakhouse salad		

200g grilovaná kuřecí prsa se slaninou,
ledový salát, rajče, hořčično–medový dresink
+ opečená bagetka / 200g grilled chicken
breasts with bacon, ice salad, tomatoes,
mustard-honey dressing + baked bun

179,Chicken & Camembert salad
150g grilovaná kuřecí prsa, 90g grilovaný
camembert, mix salátů, rajče,
sladko-kyselá zálivka + opečená bagetka
150g grilled chicken breasts, 90g grilled
Camembert cheese, salad mix, tomatoes,
sour-sweet dressing + baked bun

199,Naked BBQ Burger (salát)

150g vyzrálé hovězí maso, american cheddar
cheese, naše BBQ omáčka, salát, rajče,
smažená cibulka, opečené pečivo
150g minced beef ,american cheddar cheese,
our BBQ sauce, salad, tomatoes, fried onion,
baked bun

209,-

Side dishes / snacks
200g Hranolky 				49,fries
200g Coleslaw
			59,150g Domácí cibulové kroužky		 85,homemade onion rings
300g Bacon Cheese Fries 		
hranolky, slanina, cheddar
300g Chilli Cheese Fries
		
hranolky, jalapeños, cheddar
100g Chicken & 200g BBQ Cheddar Fries
hranolky, kuřecí prsa, cheddar,
BBQ omáčka
100g Beef & 200g Cheddar Fries		
hranolky, hovězí, cheddar

139,-

150g

70,-

Nachos + dip dle výběru		

109,109,-

149,-

50g dips & sauces
Blue cheese dip
Cheddar cheese sauce premium
Naše BBQ omáčka / our BBQ classic sauce
US hot dip

37,-

American burger dip
Česnekový dip / garlic dip
Domácí tatarská omáčka / tartar sauce

32,-

Kečup / ketchup				 27,Majonéza / mayo

Burger extras
60g+
150g
4ks
30g
45g
1ks

Bezlepková bulka / gluten–free bun 			 				35,Hovězí maso / minced beef 								60,Slanina / bacon
									25,Cheddar mild 						
			
25,Camembert											
25,Sázené vejce / egg							 			
15,-

CHCETE POST NA NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH?
Nebo prostě jen pokořit jednu z našich výzev?

1) Chilli tunning do kteréhokoliv jídla

POZOR! Extrémně pálivé! Konzumace pouze na vlastní nebezpečí!

Carolina Reaper		
2.200.000 SHU

T. M. Scorpion		
2.000.000 SHU

+49,-

Ostatní chilli
( již bez fotky)

+49,-

Bhut Jolokia / 1.000.000 SHU
Habanero / 100 - 350.000 SHU
Jalapeños / až 8.000 SHU		

+ 39,+ 29,+ 29,-

…A DLE DENNÍ NABÍDKY
…and according to the daily offer

2) Úvozna Killer Burger
+ hranolky / fries + Coleslaw

		

444,-

300g hovězího masa, domácí cibulové kroužky, grilovaná slanina,
sázené vejce, nachos cheddar chips, american cheddar cheese, papričky jalapeños, česnekový dip, american burger dip, mix salátů, okurek,
rajče
300g minced beef, homemade onion rings, bacon, egg, nachos cheddar
chips, american cheddar cheese, jalapeños, garlic dip, american burger
dip, salad mix, cucumber, tomatoes
(na objednávku či po domluvě)

O nás

Jsme malý rodinný podnik a máme na paměti, že pohostinství je o pohostinnosti, ochotě, vstřícnosti, o lidech, pozitivním myšlení. Je to u nás především o vymazlených burgerech, skvěle ošetřených
pivech Wywar, čerstvých lokálních surovinách, místních dodavatelích, o rodině.

Pivo

Holíčsky pivovar WYWAR je také podnik rodinného typu a byl založen v roce 2014. Holíč je od
Hodonína přes slovenské hranice, co by kamenem dohodil. Naši „bratia“ z Holíče patří jednoznačně mezi
česko-slovenskou elitu malého pivovarnictví a o tom svědčí i nespočet pivních ocenění. Název pivovaru
je odvozený od první písemné zmínky města. V roce 1205 se město Holíč nazývalo WYWAR. To v překladu
znamená „Velký hrad“.

Maso

Vlastnoručně si maso očistit, ochutit a namlít u nás není žádná novinka, ale od začátku naprostá
samozřejmost. Stejně tak i nejkvalitnější burgerové maso z českého mladého býka bourané v místním
řeznictví, kde se řemeslo dědí z otce na syna. A proč se k nám vracet?
• protože maso je z býka chovaného na maso, ne z krávy chované na mléko (to není samozřejmost)
• protože maso je z té nejlepší TOP části býka vhodné do burgerů, žádné zbytky ani ořez 			
(to není samozřejmost)
• protože ten býk je český a viděl denní světlo a pastvu a není to nějaké irské nebo jiné levné plemeno (to není samozřejmost)
• protože maso si očistíme a pomeleme sami (to není samozřejmost)
• protože v něm není žádná chemie a příměsi – pouze sůl, pepř a max bylinka (to není samozřejmost)
• protože se k masu chováme s respektem a připravujeme ho s pokorou (to není samozřejmost)
NIC Z TOHO JINDE NEBÝVÁ SAMOZŘEJMOST, U NÁS ANO!

Bulky

Každá jednotlivá bulka pro vás projde každý den ještě za tmy pekařčinýma rukama. Spolupracujeme
s rodinnou pekárnou, která nám na každý den přiveze pečivo čerstvé. Jen málo pekáren ještě peče postaru
a poctivě. Společně jsme recepturu bulek ladili do současné podoby několik let.

Sirupy

…vyrábíme z ovoce, květů či bylinek a cukru, tak jak to dělávala naše babička. Žádná umělá sladidla
a barviva, žádné kupované sirupy.

Omáčky

…si vymýšlíme a vyrábíme sami. Např. na takovou naši BBQ omáčku nebo US hot dip padlo do
současné podoby desítky a desítky pokusů, dokud jsme nebyli spokojeni.

