CARNIVAL - MASO, MASO a MASO
Podáváme nakrájené na plátky, vždy s míchaným zeleným salátem a jednou omáčkou.

VÝJIMEČNÝ ARGENTINSKÝ ANGUS .
BIFTEK ze svíčkové
300g
400g
RIB EYE steak z vysoké roštěné 300g
400g
TELECÍ T-BONE na kosti
BBQ VEPŘOVÁ ŽEBRA
VEPŘOVÁ KRKOVICE
LOSOS
KUŘECÍ PRSA
Vyberte si oblíbenou omáčku
PEPŘOVÁ
LOVE - domácí
MADEIRA (chef’s special)
HOLANDSKÁ

400g
1kg
400g
200g
180g

1 390
1 790
1 290
1 690
1 290
890
590
590
490
30

TERIYAKI
TERIYAKI MAJONÉZA
BBQ (hot)

425

580
455

hovězí burger, smažená gorgonzola, hrušková povidla
s chipotle, vlašské ořechy v karamelu, salát

EL GORDO (hot)
hovězí burger, naše trhané hovězí, černé fazole, guacamole,
pico de gallo, čedarová omáčka, jalapeños

435

hovězí burger, grilovaná zelenina s houbami
(veg) 230g

1 490

485

vegetariánský burger, nakládané okurky, rajčata,
čedarová omáčka, kukuřičky, červená cibule, salát

650

TEJO - ZELENINA (veg)

295

295

435

Bufala mozzarella, rajčata, salát, bazalkové pesto

NEW YORK - EGGS BENEDICT

295

3 tažená vejce s lososem nebo pražskou šunkou, pak choi,
holandská omáčka

295

originální buvolí mozzarella, cherry rajčata,

NEW ORLEANS - FRENCH TOAST

295

čerstvé ovoce, zakysaná smetana, javorový sirup,
pistácie, máslová brioška

325

kukuřičná tortilla, trhané hovězí, čedar, pico de gallo, guacamole,
černé fazole, zakysaná smetana, jalapeños, jarní cibulka

TIJUANA - QUESADILLA

465

SNÍDANĚ - CELÝ DEN

selekce výběrových uzenin, sušená rajčata
olivy, grissini

EL PASO - NACHOS

425

marinovaný losos, guacamole, majonéza, vejce,
červená cibule, salát

SALERNO - CAPRESE (veg)

selekce výběrových sýrů, fíkový jam,
karamelizované vlašské ořechy, grissini

SLADKÁ TEČKA
Rozhodně se nezapomeňte podívat jaké dobroty pro Vás máme dnes ve vitríně - vždycky
je tam něco neodolatelného!

425

zapečená pšeničná tortilla s čedarem a kuřetem, čedarová omáčka,
rajčata, jarní cibulka, naše omáčka, guacamole, pico de gallo,
zakysaná smetana, malý salát

LOVE DEZERT

165

laskonka, maliny, čokoláda…. láska na první pohled

NUTELLA MOUSSE

145

svůdně neodolatelná

@YALTA_restaurant www.YALTA.cz Rezervace / reserve at: +420 730 89 88 89
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy. Ceny jsou uvedeny v Kč / Prices in CZK.

- Navštivte i / Also visit

725

FORMBY CLUB
grilovaná kuřecí prsa, majonéza, salát, rajčata,
provolone sýr a křupavá slanina

565

hovězí burger, Foie Gras, černý lanýž

kuřecí prsa, teriyaki omáčka, karotka a cuketa,
červená cibule, smažená cibulka, vejce, pak choi

Y22

490

studená husí játra na briošce, sušené švestky v Portu,
karamelizované vlašské ořechy

CAMPANA - BUFALA

485

MEGA SENDVIČE

STOCKHOLM - GRAVLAX

CHEESE - SÝROVÝ TALÍŘ

465

Bufala mozzarella, cherry rajčátka, čerstvé bazalkové pesto,
krutony, mix listových salátů

LISBON - COD

PŘÍLOHY
425

PUGLIA - BUFALA CAPRESE (veg)

marinovaný losos, mix listových salátů, nakládaná kukuřice,
grep a citrusový dresink s mátou

marinovaná treska s koriandrem, tažené vejce,
hummus z růžové cizrny

445

římský salát s grilovanými kuřecími prsíčky, ančovičkový dresink,
parmazánové chipsy, křupavá slanina, krutony

GÖTEBORG - GRAVLAXSALLAD

HRANOLKY s rozmarýnovým olejem a parmazánem
BATÁTOVÉ HRANOLKY s rozmarýnem a parmazánem
ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY s petrželkou
JASMÍNOVÁ RÝŽE
GRILOVANÁ ZELENINA S HOUBAMI
MÍCHANÝ ZELENÝ SALÁT

OSAKA 180g

LAS VEGAS - CAESAR

steak ze svíčkové, Foie gras, Madeira, polenta frity

bazalkové pesto, krutony
465

ZERO BURGER

MADEIRA - BIFTEK

SALUMI - UZENINY

dvojité maso - dvojité potěšení

BLUE PEAR

1 590

grilovaná chobotnice, cibulová omáčka, bramborové rösti

PARIS - FOIE GRAS

hovězí burger, majonéza, naše pikantní omáčka,
cibulové chutney, čedar, křupavá slanina, rajčata,
brusinky, smažená cibulka, salát

DOUBLE FAT CAT

ALGARVE - OCTOPUS

YALTA SPECIALITY

Prvotřídní hovězí na burgery si sami denně meleme a mícháme. Grilujeme 220g placky,
které připravujeme medium. Podáváme s hranolkami s rozmarýnovým olejem a
parmazánem.

FAT CAT®

Po zkušenostech z nejlepších restaurací na světě, jako je El Celler de Can Rocca se třemi
hvězdami od Michelina a Moments od Carme Ruscalleda se dvěma, se Manuel vrátil do
Portugalska a završil skvělou cestu, kterou začal jako mladý muž v Salvaterra de Magos.
S radostí nyní v Praze představujeme jeho dokonalé kulinářské umění.

pečený lilek, sušená rajčata, koriandr, jogurt, smažená rýže s vajíčkem

OBROVSKÉ PRÉMIOVÉ BURGERY

BEYOND MEAT®

SEXY SALÁTY

SPECIALITY - VIP CHEF MANUEL LINO - PORTUGALSKO

85
95
85
85
135
125

FAT CAT Beerhouse & Restaurant, www.fat-cat.cz , Karlova 44 -

NESPRESSO TIRAMISU

175

miláček ve skle

MASCARPONE S JAHODAMI

175

asi nejmilovanější vůbec

a k dezertu NESPRESSO
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