FAMA BAR A RESTAURANT
PŘEDKRMY A MALÁ JÍDLA
BRUSCHETTA

NÁŠ VLAŠÁK

2ks

150g

s pikantním trhaným krůtím masem,
krémovým sýrem a jarní cibulkou
89

s pražskou šunkou, bramborem,
okurkou, majonézou a pivním rohlíkem
85

NAKLÁDANÝ HERMELÍN

GRILOVANÝ CAMEMBERT

100g

s feferonkami a čerstvým chlebem
93

ROASTBEEF

100g

filírovaný na tenké plátky s
tatarskou omáčkou a rozpečenou bagetou
124

K VÍNU A PIVU
MIX PLATO

100g

se slaninou, šípkovou omáčkou a
rozpečeným chlebem
104

TATARÁK „OLD FASHION“ 120g
s chlebovými topinkami
(míchaný/nemíchaný)
195

POLÉVKY

110g

plátky parmské šunky, chorizo, kozí sýr,
parmezán, olivy, sušená rajčata
145

CHIPSY/NACHOS

120g

s Chipotle omáčkou a zakysanou smetanou
89

MANDLE & ARAŠÍDY

80g

pražené s chilli papričkou
79

CIBULOVÉ KROUŽKY

HOVĚZÍ VÝVAR

250ml

pomalu tažený se zeleninou,
masem, vlasovými nudlemi a
petrželovou natí
69

KRÉMOVÁ ČESNEČKA

250ml

s čerstvým tymiánem a
cibulovými kroužky

9ks

65

s Aioli omáčkou
83

ŽEBRA A KŘÍDLA
VEPŘOVÁ ŽEBRA TEXAS

PRO DVĚ OSOBY
500g

Coleslaw salát, BBQ a Chipotle omáčka,
rozpečený chléb
235

PIKANTNÍ KUŘECÍ KŘÍDLA

600g

zakysaná smetana, zeleninové crudité a
rozpečená bageta
194

GRILOVANÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA,
KUŘECÍ KŘÍDLA

1100g

steakové hranolky, zeleninové crudité,
BBQ omáčka, zakysaná smetana a
Coleslaw salát
445

FAMA BAR A RESTAURANT
TRADIČNÍ KUCHYNĚ
KRÁLIČÍ ŘÍZEČKY

170g

v mandlové strouhance s
bramborovou kaší
a okurkovým salátkem
199

HOVĚZÍ GULÁŠ

200g

VEPŘOVÉ KOLENO

450g

s plnotučnou hořčicí, jablečným křenem,
nakládanými okurkami a
rozpečeným chlebem
195

SMAŽENÝ SÝR

120g

z loupané plece, podlévaný
Plzeňským ležákem s červenou cibulkou a
rozpečeným chlebem
182

s vařeným bramborem a
naše tatarská omáčka

KUŘECÍ

VEPŘOVÉ

KUŘECÍ MEDAILONKY

170g

na citronu s plátky parmské šunky a
šťouchaným bramborem s
listovým špenátem
184

KUŘECÍ STRIPSY

170g

159

PEČENÝ KOTLET

250g

z vepříka na medové hořčici a jablečném
pivu s šalotkami, grilovanými brambory
Grenaille a fazolkami ve slanině
198

VEPŘOVÁ PANENKA

200g

v pikantním těstíčku se salátem Coleslaw,
BBQ omáčkou a steakovými hranolky
169

pečená do růžova , na barevném pepři
s listovým špenátem a
steakovými hranolky
238

HOVĚZÍ

TELECÍ

RUMPSTEAK

200g

steak z vyzrálého hovězího masa s

TELECÍ STEAK

170g

HŘÍBKOVOU/PEPŘOVOU omáčkou a

s pražskou šunkou, volským okem,
šalotkovou omáčkou a
steakovými hranolky

grilovanými brambory Grenaille

215

listovým špenátem,

335

FAMA BAR A RESTAURANT
BURGERY A WRAPY
Burgery jsou podávány se steakovými
hranolky a cibulovými kroužky

FARMÁŘSKÝ

Wrapy jsou podávány se
steakovými hranolky

CAESAR

150g

hovězí maso s grilovanou červenou cibulí,
slaninou, čedarem, kyselou okurkou, rajčaty,
salátem a Chipotle omáčkou
198

DEVASTÁTOR

kuřecí maso s římským salátem, slaninou a
parmezánovou majonézou
159

HOVĚZÍ
grilovaný rumpsteak, cibulový džem a
rukolové listy

400g

dvojité hovězí maso, trhané krůtí maso,
slanina, čedar, kyselá okurka,
rajčata, salát a BBQ omáčka
399

165

LOSOS
uzený losos, lučina, červená cibule,
baby špenát
165

HOT DOG

SANDWICH

AMERICKÝ

CLUB

s telecím párkem, slaninou, strouhaným
sýrem, salátem Coleslaw, BBQ omáčkou a
bramborovými chipsy
118

s kuřecí majonézou, vejcem, slaninou,
rajčetem, římským salátem a
bramborovými chipsy
167

PASTA – GNOCCHI – RISOTTO
RISOTTO

GNOCCHI/TAGLIATELLE

krémové rizoto s hříbky, baby špenátem,
čerstvým tymiánem a vepřovou panenkou

s kuřecím masem, šalotkou, sušenými rajčaty,
rukolovými listy a plátky parmezánu

179

175

RYBY
FILET Z LOSOSA

150g

pečený na citronovém tymiánu s cherrry
tomaty, zelenými fazolkami a
bramborovou kaší
248

FISH & CHIPS

150g

smažená černá treska v pivním
těstíčku se steakovými hranolky a
naše tatarská omáčka
178

FAMA BAR A RESTAURANT
SALÁTY
KOZÍ CAMEMBERT 350g

CAESAR 350g

ROASTBEEF 350g

rozpečený kozí sýr na listovém
salátu s pečenou červenou
řepou, medovým dresinkem a
restovanými vlašskými ořechy
194

salát s kuřecím masem,
slaninou a krutony z bílého
chleba, římským salátem a
plátky parmezánu
187

tenké plátky roastbeefu
s výběrem listovým salátů,
okurkou, rajčetem, paprikou s
cibulovými kroužky a hořčicovým
dresinkem
187

PŘÍLOHY
Steakové HRANOLKY 200g

45

LISTOVÝ ŠPENÁT na česneku

BRAMBOROVÁ KAŠE

45

Rozpečený CHLÉB 150g

35

45

Rozpečená BAGETA 1 Ks

39

59

COLESLAW salát

47

200g

ŠŤOUCHANÝ BRAMBOR

200g

49

s listovým špenátem 200g

GRILOVANÁ ZELENINA

200g

200g

DEZERTY
CÍSAŘSKÝ TRHANEC

ČOKOLÁDOVÉ SOUFLE

s nakládanými višněmi, skořicovou omáčkou,
rumem a čerstvou mátou
92

s vanilkovou omáčkou
98

SÝROVÁ OCHUTNÁVKA
ZMRZLINA 1 kopeček
sezonní výběr zmrzliny
29

100g

výběr sýrů s šípkovou marmeládou a
vlašskými ořechy
135

Vše vyrobeno s chutí, nejlépe domácí a z pečlivě vybraných surovin.

