
SNÍDANĚ
Pravá irská snídaně 295,–
Irská slanina, pečené fazole, irské klobásky, sázené vejce, houby, hash 
browns, grilované rajče, toast a máslo.

Fazole na toastu   115,–
Pečené fazole na opečeném domácím chlebu.

Sendvič s klobáskami 165,–
Irské klobásky v dnešním čerstvém chlebu.

Slanina a vejce 175,–
Irská slanina a volské oko nebo míchaná vajíčka na toastu.

Vegetariánská snídaně   195,–
Hash browns, houby, pečené fazole, sázené nebo míchané vejce, 
grilované rajče, toast a máslo.

PŘEDKRMY A SNACKY
Křidélka Bu�alo 175,–
Křupavá kuřecí křidélka Bu�alo v pikantní omáčce. Podávaná 
s dipem ze sýru s modrou plísní Cashel, mrkví a řapíkatým celerem.

Polévka dle denní nabídky 95,–
Polévka dle denní nabídky podávaná s čerstvým domácím tmavým 
chlebem s Guinness.

Bruschetta   135,–
Bruschetta s česnekem, cibulí, bylinkami, rajčaty a bazalkovou 
zálivkou.
Navíc mozzarella +35,–

Sýrové Nachos    195,–
Tortillové chipsy podávané se salsou, roztaveným čedarem, 
zakysanou smetanou a jalapenos.
Navíc hovězí +85,–

SENDVIČE
Všechny naše sendviče jsou podávány s oblohou

ze směsi listových salátů.

Obložený sendvič s lososem 195,–
Naše lahodná domácí lososová paštička na máslem potřeném 
tmavým chlebu s Guiness.

Steak sendvič 285,–
Jemné platky svíčkové na rozpečené italské bagetě s česnekovým 
máslem, restovaná červená cibule a žampiony.
Navíc čedar +35,–

Kuřecí sendvič 185,–
Lahodné plátky kuřecího masa s rajčaty, listovým salátem, červenou 
cibulí a majonézou.
Navíc čedar +35,–

Sendvič s irským čedarem a cibulí   155,–
Irský čedar a červená cibule na čerstvém chlebu s máslem.
Navíc šunka +35,–

B.L.T. 185,–
Irská slanina, listový salát a rajče v dnešním čerstvém chlebu.

SALÁTY
 Všechny naše saláty jsou podávány s porcí

domácího tmavého chleba s Guinness.

Salát s lososem  275,–
Naše lahodná domácí lososová paštička na lůžku zelených salátů, 
čerstvé zeleniny a cibule zakápnutá naší citrusovou zálivkou.

Tradiční řecký salát    235,–
Křupavé salátové listy s čerstvými rajčaty, paprikami, okurkou, 
červenou cibulí, olivami a drobeným sýrem feta. Podává se 
s oreganem.

Salát Caesar 205,–
Křupavý římský salát s domácí zálivkou Caesar, parmezán, domácí 
krutonky a slanina.
Navíc kuře +75,–
Navíc tygří krevety +95,–

Salát s plátky hovězí svíčkové 295,–
Jemné plátky šťavnaté hovězí svíčkové na lůžku z římského salátu 
s čerstvými rajčaty a bazalkou. Podává se s krutonky, plátky 
parmezánu a zálivkou z balsamikového octa.

IRSKÉ SPECIALITY
Fish & Chips 345,–
Smažený �let z tresky v křupavém pivním těstíčku, podávaný 
s domácí tatarskou omáčkou a hranolky.

Cottage Pie 295,–
Šťavnaté mleté hovězí maso se zeleninou, zapečené s domácí 
bramborovou kaší a roztaveným irským čedarem.

Pravá irská snídaně 295,–
Irská slanina, pečené fazole, irské klobásky, sázené vejce, houby, hash 
browns, grilované rajče, toast a máslo.

Jehněčí guláš 295,–
Vydatná porce masa z jehněčího ramínka s kořenovou zeleninou 
v chutném vývaru podávaná s čerstvým domácím celozrnným 
chlebem s Guinness.

Bangers & Mash 275,–
Irské klobásky s bramborou kaší, lahodnou omáčkou gravy 
a restovanou červenou cibulí.

PRAGUE

THE DUBLINER
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HLAVNÍ CHODY
Prime Fillet Steak 445,–
Nejjemnější hovězí steak připravený dle vašeho přání. Podávaný 
s česnekovým máslem, glazurou Jameson nebo pepřovou omáčkou 
s brandy a přílohou dle vašeho výběru.

Žebírka BBQ Jameson 325,–
Porce lahodných, doměkka pečených vepřových žebírek a hranolků 
podávaných s naší domácí omáčkou BBQ Jameson.

Chilli Con Carne  295,–
Mleté hovězí připravené s rajčaty, fazolemi a kořením. Podávané 
s rýží.

Kuřecí Madras 295,–
Středně pálivé kari plné chuti podávané s plackami pappadums a dle 
vašeho výběru s rýží nebo hranolky.

Zapečený lilek s rajčaty    265,–
Grilovaný lilek s mozzarellou a parmezánem zapečený v hutné 
rajčatovo-bazalkové omáčce.

Jehněčí kolínko 385,–
Jehněčí kolínko pomalu dušené v červeném víně, podávané na lůžku 
z bramborové kaše s rozmarýnovou omáčkou.

BURGERY
Ultimate BBQ Burger 415,–
Dvojitý šťavnatý hovězí burger z černého anguse s BBQ omáčkou, 
irským čedarem a cibulovými kroužky v pivním těstíčku podávaný 
v briošce s majonézou, listovým salátem, rajčaty, cibulí a křupavými 
hranolky.

Dublinský kuřecí burger 255,–
Šťavnatá kuřecí prsíčka v briošce s listovým salátem, rajčetem, cibulí 
a majonézou. Podáváme s hranolky.
Navíc čedar +35,–
Navíc slanina +35,–

Dublinský burger 285,–
Burger z masa z prémiového černého anguse v briošce s listovým 
salátem, rajčetem, cibulí a majonézou. Podáváme s hranolky.
Navíc čedar +35,–
Navíc slanina +35,–

Jameson burger 365,–
Burger z nejlepšího hovězího plemene Black Angus v housce se 
sýrem čedar, uzenou slaninou a naší domácí Jameson glazurou, 
salátem, rajčetem, cibulí a majonézou. Podáváme s hranolky. Možno 
objednat i s kuřecím masem.

TĚSTOVINY
 Veškeré těstoviny jsou podávány s malou porcí česnekového chleba.

Špenátové tagliatelle   235,–
Tagliatelle v lehké krémové omáčce z parmezánu se špenátem, 
česnekem a cibulí.
Navíc kuře +75,–

Těstoviny s krevetami, česnekem a chilli 295,–
Špagety s velkými tygřími krevetami, cherry rajčátky, olivovým 
olejem, česnekem a špetkou chilli.

Tagliatelle all’Arrabbiata   235,–
Tagliatelle v hutné omáčce z rajčat, čerstvých chilli papriček 
a česneku. Podávané s hoblinkami parmezánu.
Navíc kuře +75,–
Navíc tygří krevety +95,–

Boloňské špagety 285,–
Italská klasika. Tradiční mleté hovězí v rajčatové omáčce, podávané 
s plátky parmezánu na lůžku ze špaget.

PŘÍLOHY
Hranolky 85,–
Česnekový chléb 85,–
Přílohový salát 85,–
Bramborová kaše 85,–
Cibulové kroužky 95,–
Rýže 85,–

DEZERTY
Dubliner Oreo Ice Cream 135,–
Americký cheesecake 125,–
Domácí jablečný koláč 125,–
Čokoládové brownies 125,–
Vanilková zmrzlina 95,–

Pokrmy a nápoje mohou obsahovat alergeny. Zeptejte se, prosím, našeho 
personálu na výskyt konkrétních alergenů v pokrmech a nápojích.

 Náš zelený trojlístek označuje vegetariánská jídla. 

 Naše bezlepkové pokrmy  
Neváhejte požádat náš personál o větší nabídku bezlepkových jídel.




