Pestrá paleta jídel
z mezinárodní
kuchyně

Burgery
Cheddar Chicken Burger 130 Kč
Kuřecí maso, čedar, karamelizovaná cibule, kyselá okurka, rajče, rukola,
bylinková omáčka, kečup, hranolky

BBQ Chicken Burger 120 Kč
Kuřecí maso, cibule, okurka, rajče, ledový salát,
BBQ omáčka, hranolky

Tortily
Chicken Wrap 100 Kč
Pšeničná tortilla, kuřecí maso, mix salátů, okurka, rajče,
karamelizovaná cibule, bylinková omáčka

Avocado Wrap 125 Kč
Pšeničná tortilla, kuřecí maso, pomazánkové máslo, rýže, avokádo, rajčata,
ledový salát, cibule, omáčka

Cheese Quesadilla 120 Kč
Pšeničná tortilla, sýr, jalapeños papričky, rajčata, zeleninový salát,
guacamole, salsa

Chicken Quesadilla 130 Kč
Pšeničná tortilla, kuřecí maso, sýr, jalapeños papričky, zeleninový salát,
guacamole, salsa

Tex-Mex Quesadilla 140 Kč
Pšeničná tortilla, kuřecí maso, sýr, jalapeños papričky, červená paprika,
cibule, kukuřice, rýže, salát, salsa, guacamole

Rýže
Chicken Stir Fry 140 Kč
Kuřecí maso, restovaná zelenina (cuketa, paprika, brokolice), cibule,
japonská omáčka, jasmínová rýže, koriandr, sezam

Stir Fry 120 Kč
Restovaná zelenina (cuketa, paprika, brokolice), cibule, japonská omáčka,
jasmínová rýže, koriandr, sezam

Kuřecí prsíčko 140 Kč
Kuřecí prso v pálivé paprikové omáčce, cibule, česnek, jasmínová rýže, koriandr

Chicken Platter 180 Kč
MIX: kuřecí paličky, křidélka, horní stehna, kuličky, jasmínová rýže,
rajčatová omáčka, jarní cibulka

Chicken Ragú 140 Kč
Kuřecí maso, cibule, česnek, zelenina, rajská omáčka, jasmínová rýže

Chicken Balls 140 Kč
Kuřecí kuličky v rajčatové omáčce, jasmínová rýže, koriandr

Chicken Risotto 130 Kč
Kuřecí maso, paprika, hrášek, kurkuma, sladká paprika, koriandr, zeleninový salát, rýže

Green Curry 150 Kč
Zelené kari, kuřecí maso, zelenina, kokosové mléko, jasmínová rýže, limetka

Brambory
Patatoe Fricassée bez masa 120 Kč
Pečené brambory, zelenina, olivy, salát

Potatoe Fricassée s masem 130 Kč
Pečené brambory, kuřecí maso, zelenina, olivy, salát

Chicken Kiss 130 Kč
Pečená horní kuřecí stehna, domácí pečené brambory, zelenina, omáčka

Golden Potatoes 130 Kč
Pečené brambory, kuřecí maso, zelenina, balkánský sýr, salát

Bagety
King Baguette 100 Kč
Kuřecí maso, rajčata, karamelizovaná cibule, kyselá okurka, bylinkový dresink, salát

Chicken 100 Kč
Kuřecí maso, pomazánkové máslo, červená cibule, rukola, kečup

Submarine Hero 110 Kč
Kuřecí kuličky, BBQ omáčka cibule, sýr, ledový salát

AVO 120 Kč
Kuřecí maso, pomazánkové máslo, vejce, avokádo,
karamelizovaná cibule, ledový salát

Kebab box
Klasik

malý 60 Kč / velký 90 Kč
Kuřecí maso, hranolky, salát, omáčka*

Bez hranolků

malý 80 Kč / velký 100 Kč
Kuřecí maso, salát, cibule, omáčka*

S rýží

malý 90 Kč / velký 110 Kč
Kuřecí maso, salát, omáčka*

Kebab talíř s rýží 130 Kč
Kuřecí maso, salát, cibule, omáčka*

Kebab talíř s hranolky 110 Kč

*) omáčka
dle výběru

Kuřecí maso, salát, omáčka*

Saláty
Avocado Salad 160 Kč
Avokádo, rukola, polníček, kuřecí maso, ředkvičky, balkánský sýr,
okurka, extra panenský olivový olej

Caesar Salad 120 Kč
Římský salát, ledový salát, kuřecí maso, krutony,
Caesar dresink, parmezán

česneková /
pálivá /
bylinková

Kuře
Kuřecí řízky s batáty 140 Kč
Řízky, zapékaná zelenina, batáty, omáčka

Asia Chicken s hranolky 120 Kč
Grilované kuřecí paličky / křidélka v zázvoro-medovém obalu, hranolky, sezam

Asia Chicken se salátem 115 Kč
Grilované kuřecí paličky / křidélka v zázvoro-medovém obalu, salát, sezam

Asia Chicken s rýží 140 Kč
Grilované kuřecí paličky / křidélka v zázvoro-medovém obalu,
jasmínová rýže, jarní cibulka, sezam

Ostatní
Kuřecí paličky 30 Kč
Kuřecí křidélka 25 Kč
Kuřecí prsíčko 40 Kč
Hranolky 30 Kč
Jasmínová rýže 20 Kč
Dressing 10 Kč
Box na jídlo 10 Kč
Vaříme z kuřecího masa,
ale i vegetariánské a veganské varianty.
K většině jídel dostanete
porci čerstvé zeleniny či salátu.
Dresingy a salsy si připravujeme
sami z čerstvých surovin.
Své jídlo si můžete objednat přímo u nás,
připravíme vám ho na počkání.
Nebo nám zavolejte a přijďte si
pro jídlo, až bude hotové.
Připravíme vám pohoštění na rodinnou oslavu,
nebo párty. Objednávku sestavíme
z našeho menu, nebo podle vašeho přání.

Adresa:
Lodžská 399/26,
Praha 8 – Bohnice
OC Odra,
zastávka BUS směr centrum
Otevřeno:
pondělí–neděle
10:30–20:00 hodin
Telefon:
601 586 241

www.henris.cz

