
Polévky 

Silný masový vývar 45,- Kč 

Dle denní nabídky 59,- Kč 

 

Předkrmy 

Belgický tataráček 159,- Kč 

Najemno mleté hovězí maso (100 g) míchané s kapary, 

šalotkou, cornichonky a majonézou, bageta 

Marinovaná červená řepa 129,- Kč 

Kousky marinované červené řepy podávané s kozím 

sýrem a malým listovým salátkem 

Hlavní nabídka 

Kuřecí prso plněné modrým sýrem 199,- Kč 
Grilované kuřecí prso (200 g) plněné modrým sýrem 

s bramborovým pyré se zeleným hráškem a bylinkovým 

dipem 

BBQ žebra 289,- Kč 

Pečená žebra (600 g) v BBQ omáčce s pečivem a salátem 

Coleslaw 

Vepřová panenka 279,- Kč 

Grilovaný vepřová panenka 200 g s dýňovým pyré a 

cibulovou marmeládou 

Cheeseburger „Marina Labe“ 245,- Kč 

Burger z kusu mletého hovězího (200 g) v naší bulce s 

pořádnou porcí cheddaru, salátem, zeleninou a hranolky 

Baconburger „Marina Labe“ 245,- Kč 

Burger z kusu mletého hovězího (200 g) v naší bulce s 

pořádnou porcí slaniny, salátem, cibulovou marmeládou a 

hranolky 

Crispy-chickenburger 195,-Kč 

„Marina Labe“ 

Burger s křupavým kuřecím prsem (200 g) s listovým 

salátem a sweetchilli omáčkou v naší bulce, hranolky 

Hovězí Flank steak 299,- Kč 

Filírovaný steak z hovězího pupku (250 g) podávaný 

s bramborovými rösti a pepřovou omáčkou  

Filátka z mořského vlka 249,- Kč 

Grilovaná filátka z mořského vlka (200 g) s listovým 

salátkem, citrusovým dipem a bylinkovou bagetou 

Špagety Aglio olio e peperoncino  169,- Kč 

Špagety s olivovým olejem, česnekem a pikantní 

papričkou, sypané parmezánem a rukolou 

Saláty 

Salát „Marina Labe“ 189,- Kč 
Směs listových salátů se zastřeným vejcem, slaninou, 

krutóny a medovo hořčičným dresingem (100 g) 

Coleslaw salát 59,- Kč 

Zelný salát s mrkví, majonézou a smetanou původem 

z Holandska (150 g) 

Dezerty 

Lívance s ovocnou redukcí 105,- Kč 

Naše lívance (3 ks) s redukcí ze sezónního ovoce a 

domácí šlehačkou 

Dezert dle denní nabídky  

 

Přílohy 

Mačkaný brambor (200 g) 40,- Kč 

Dýňové pyré (200 g) 45,- Kč 

Bylinková bageta (200 g) 35,- Kč 

Bramborové rösti (200 g) 55,- Kč 

Hranolky (200 g) 55,- Kč 

Změna přílohy 35,- Kč 

Extra cheddar (60 g) 50,- Kč 

Extra slanina (60 g) 50,- Kč 

Omáčky 

Majonéza 30,- Kč 

Kečup 30,- Kč 

BBQ 40,- Kč 

Sweetchilli 35,- Kč 

Pepřová omáčka (teplá omáčka) 55,- Kč 

 

Chuťovky k pivu a vínu 

Pražené mandle 65,- Kč 

Pistácie 55,- Kč 

Chipsy 35,- Kč 

Čerstvě smažené chipsy s česnekovým  85,- Kč 

 dipem 
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