Witaj w JOHN BURG!

Do każdego z naszych
BRGR-ów, możesz dobrać
swoje ulubione dodatkowe
składniki (każdy za 2 zł):
ser Cheddar, chrupiący bekon,
papryczki Jalapeno, starannie
usadzone jajo, bruschetta.

Słyniemy z wołowiny Black Angus! Charakteryzuje
się ona doskonałą marmurkowatością zapewniającą
delikatność, soczystość i kruchość, a zatem
wyśmienity smak. Oryginalny Black Angus jest
pierwszym wyborem najlepszych szefów kuchni
i smakoszy wołowiny na całym świecie!

Zupa Paprykowo-Pomidorowa
(300ml) unikalna kombinacja
podana z grzankami i serem
feta. Ostra sztuka!
9 zł

Zupa Serowa Moeraki
(300ml) genialny smak
wzbogacony klopsikami
Black Angus. Uzależnia! 9 zł

Zupa Sezonowa
(300ml) zmienna jak pory
roku. Zapytaj obsługę co dziś
przygotowaliśmy specjalnie
dla Ciebie.
9 zł

Dodatki
Bułka z oliwą
Pieczywo czosnkowe
Pieczywo czosnkowe
z serem

JB Black Angus Steak
(220g) stek z najlepszej
wołowiny Black Angus
podany z masełkiem
ziołowym i paprykowym
oraz sosem z zielonego
pieprzu.
36zł

41 zł

45 zł

JB BA Tomato Steak
(220g) stek z najlepszej
wołowiny Black Angus
z dodatkiem grillowanych
pomidorów, plastrem szynki
parmeńskiej i serkiem
ricotta.
43 zł

48 zł

29 zł

6 zł

16 zł

43 zł

48 zł

52 zł

JB BA Chopped Steak
à la bruschetta (200g)
delikatny stek z siekanej
wołowiny Black Angus.
24 zł

29 zł

33 zł

25 zł

JB BBQ BRGR
(200g) z chrupiącym
boczkiem i naszym sosem
BBQ. Uwiedzie Cię smakiem!
22 zł

JB BA Chocolate Steak
(220g) stek z najlepszej
wołowiny Black Angus
z dodatkiem gorzkiej
czekolady, pistacji i owoców
leśnych.

21 zł

27 zł

31 zł

JB BA Shrimp Steak
(220g) stek z najlepszej
wołowiny Black Angus
z dodatkiem krewetek
w sosie limonkowym.
43 zł

48 zł

52 zł

JB Classic BRGR rozm. L
(200g) klasa sama w sobie.
No.1 w Burger Contest Kielce!
22 zł

29 zł

31 zł

JB Hot&Cheese BRGR
(200g) zamiast warzyw
pikantne Jalapeno i sos
piri-piri. Będzie ostro!
22 zł

27 zł

31 zł

JB Kiwi BRGR (VEGE)
i nie jest to BRGR z Ptaka
Kiwi! Panierowane plastry
buraka na sałacie
z pikantną salsą i sosem
jogurtowo-ziołowym.
22 zł

JB BA Chopped Steak
z serem camembert
i żurawiną (200g)
delikatny stek z siekanej
wołowiny Black Angus.
24 zł

27 zł

27 zł

31 zł

JB Classic BRGR rozm. XXL
(2x200g) dla konkretnych
facetów. John Burg dorastał
na nich w Nowej Zelandii.
33 zł

38 zł

42 zł

JB English BRGR
(200g) idealnie usadzone
jajo, saute z pieczarek z cebulą,
chrupiący boczek i angielski
sos musztardowy.
22 zł

27 zł

31 zł

JB BRGR of the Month
(200g) co miesiąc inna,
autorska kompozycja BRGR-a
z wołowiną Black Angus!
22 zł

27 zł

31 zł

Jako nieliczni, dla Twojej wygody nasze dania
oferujemy w trzech wersjach. Opcja SOLO, czyli
bez dodatków, opcja Z FRYTKAMI „Steak Fries
13x13” oraz opcja OPEN FORMULA, w ramach
której zapraszamy Cię do naszego baru
sałatkowego zarówno z zimnymi, jak i gorącymi
dodatkami, z których możesz korzystać do woli.

33 zł

52 zł

JB BA Chopped Steak
Hot&Cheese (200g)
delikatny stek z siekanej
wołowiny Black Angus.
24 zł

5 zł
5 zł

JB Classic BRGR rozm. M
(100g) klasyczna pozycja
na mały głód.

33 zł

Black Angus to klasyka gatunku. Nic dodać, nic ująć.
W JOHN BURG jakość to nasza domena. Dlatego nasze steki
przygotowywane są z certyfikowanej wołowiny Black Angus.
Grillujemy je na żeliwnych rusztach bez dodatku tłuszczu.
Nasz Szef Kuchni osobiście podpisuje certyfikat jakości
i przygotuje dla Ciebie stek wedle Twojego życzenia!

JB Żeberka BBQ
(400g) solidna porcja
grillowanych żeberek
w autorskim sosie BBQ.
21 zł

26 zł

29 zł

Mozzarella Chicken
(200g) Grillowana pierś
z kurczaka, zapiekana z serem
mozzarella i pomidorami
z dodatkiem zielonego pesto.
21 zł

26 zł

29 zł

JB New Zealand Lamb Steak
(200g) delikatny steak
z nowozelandzkiej jagnięciny
z rozmarynem, tymiankiem
i sosem miętowym.
31 zł

36 zł

40 zł

JB Żeberka BBQ 1000
1000g grillowanych żeberek
+ 500g frytek - idealne na
męskie spotkanie, bez względu
na płeć.
55 zł

Łosoś norweski z grilla
(180g) grillowany łosoś
norweski w autorskim sosie
mango-jalapeno.
25 zł

30 zł

33 zł

JB Chicken&Ribs
(180g) Porcja legendarnych
JB Żeberek BBQ podana ze
skrzydełkami w miodowej
marynacie (8 szt.). Pycha!
26 zł

jesteśmy social
Black Angus Salad
(100g) stek podany z mixem
świeżych warzyw i sałat,
suszonymi pomidorami,
orzeszkami ziemnymi
i genialnym dressingiem
Balsamico.

Cesar Salad
(100g) pierś z kurczaka
podana na sałacie rzymskiej
z serem Grana Padano,
chrupiącym boczkiem,
grzankami oraz wspaniałym
sosem Cesar z anchois.

Vege Salad
plastry świeżej gruszki
w towarzystwie sera gorgonzola,
prażonych orzechów włoskich,
pestek granatu, podane na
mixie świeżych sałat
z dressingiem miodowomusztardowym.

Bar Sałatkowy Open Formula
Sezonowo dobrane dodatki
na ciepło oraz na zimno. Jesz
ile chcesz i ile razy chcesz!

26 zł

21 zł

9 zł

Ptak kiwi
nikogo tu nie dziwi!

Musimy zacząć od lemoniad, ponieważ stały się już sławne.
Przyrządzane są każdego dnia wedle własnej receptury,
używając tylko świeżych składników. Syropom mówimy
stanowcze NIE! Koniecznie trzeba spróbować!

LEMONIADY

8 zł

kiwi + natka pietruszki
Napoje Pepsi
(330ml) Pepsi, Pepsi
Light, Lipton Ice Tea.
Woda Górska Natura
(300ml) gazowana
lub niegazowana.

Monday Chicken BRGR
grillowana pierś z kurczaka
z sosem tysiąca wysp, świeżym
ogórkiem i liściem sałaty
rzymskiej w naszej wypiekanej
na miejscu bułce. Całość
podawana z frytkami, surówką
colesław i ketchupem.

Wino
białe/czerwone

cytryna + bazylia

Soki
(330ml) jabłkowy,
z czarnej porzeczki.

WTOREK

9 zł

Mini deser Pavlova
dziecięca porcja naszego
słynnego deseru Pavlova.
Słodka beza udekorowana
bitą śmietaną i owocami.

9 zł

5 zł

PONIEDZIAŁEK 18 zł

Panierowane fileciki
z kurczaka (4 szt.)
delikatne i chrupiące.
Mmmm, pycha!

8 zł

cytryna + malina

Świeżo wyciskany sok
(330ml) z pomarańczy.

6 zł

JB Kids BRGR
specjalnie dla dzieci, burger
z soczystym filetem
z kurczaka w świeżutkiej
bułce wypiekanej na miejscu.

13 zł

21 zł

cytryna + cytryna

Jeśli też jesteś social i nas jeszcze
nie polubiłeś kelnerka strzeli focha...
chyba, że się szybko zrehabilitujesz i dasz lajka!

12 zł

7 zł

18 zł

Tuesday BA Sandwich
trzy pulpety z ostrym sosem
salsa i mixem sałat, posypane
szczypiorkiem w chrupiącej
bagietce. Całość podawana
z frytkami, surówką colesław
i ketchupem.

Piwo
Okocim KEG 330ml
Okocim KEG 500ml
Okocim dzbanek 1,5l
Regionalne 500ml

49 zł

6 zł
8 zł
21 zł
9 zł

Kubełek chrupiących frytek
pyszne frytki z ketchupem,
które Twoje dziecko pokocha.
Ryzyko jest takie, że żadnych
innych już nigdzie nie zje :)

7 zł
Rosołek z makaronem
pewnie nie wygra konkurencji
z tym babcinym, ale jest
naprawdę dobry i robiony
przez nas z naturalnych
składników.

7 zł

Puchar lodów Kiwi-Kiwi
deserowy pewniak dla dzieci.
W końcu to lody!

18 zł

Wednesday Ribs BRGR
wyjątkowe połączenie naszych
legendarnych żeberek
i wypiekanej na miejscu bułki
z ogórkiem kiszonym,
czerwoną cebulą i natką
pietruszki. Całość podawana
z frytkami, surówką colesław
i ketchupem.

9 zł

Zupka pomidorowa
z makaronem
nie ma jak dobra pomidorówka.
To co dzieciaki lubią najbardziej.

7 zł
JB Marshmallow Kakao
kubek pysznego kakao
udekorowanego bitą
śmietaną z dodatkiem
pianek Marshmallow.

8 zł

Kawa
espresso, double espresso,
triple espresso... etc, kawa
czarna, kawa z mlekiem,
latte, cappuccino...
Herbata
czarna, earl grey, zielona,
smakowa, owocowa...

5 zł

Torcik Pavlova
torcik bezowy udekorowany
bitą śmietaną i owocami.
Nazwa pochodzi od nazwiska
rosyjskiej primabaleriny Anny
Pawłowej, przygotowany
podczas jej tournee po Nowej
Zelandii w 1926 roku.

13 zł

JB Beermoniada
połączenie tego co najlepsze
w klasycznej lemoniadzie JB
i piwie.
8 zł

ŚRODA

Dziecięce spaghetti
nie dość, że smaczne, to
jeszcze można pobawić się
we wciąganie makaronu!

Panna Cotta
tradycyjny włoski deser.

CzwArtek

18 zł

Thursday BA Lunch Set
steak z siekanej wołowiny
Black Angus podany
z pieczarkami smażonymi
z cebulą, opiekanymi
ziemniakami i surówką
colesław.

PIĄTEK

8 zł

18 zł

Friday Vege BRGR
burger z grillowanym
bakłażanem, papryką,
klasycznym hummusem
z ciecierzycy i świeżą kolendrą.
Całość podawana z frytkami,
surówką colesław i ketchupem.

