
ZEBRA – bar, restaurant
Martinská čtvrť 1700, 744 01 Frenštát p. R.
tel.: 777 90 90 99

Tequila :
Olmeca Silver (0.04 l)
Olmeca Gold (0.04 l)
Likéry :
Jägermaister (0.04 l)
Becherovka (0.04 l)
Fernet Stock, Citrus (0.04 l)
Baileys (0.04 l)
Kahlúa (0.04 l)
Griotka Bartida (0.04 l)
Váječný likér Bartida (0.04 l)
Zelená/Modrá Bartida (0.04 l)
Ostatní lihoviny :
Slivovice (0.04 l)
Hruškovice (0.04 l)
Borovička Koniferum (0.04 l)
Stará Myslivecká (0.04 l)
Four Roses (0.04 l)
Beefeater (0.04 l)
Absinth Hills (0.04 l)
Rum :
Sailor Jerry (0.04 l)
Mount Gay (0.04 l)
Matusalem Clasico (0.04 l)
Havana Club Aňejo 3 Aňos (0.04 l)     
Captain Morgan (0.04 l)
Bacardi Superior (0.04 l)
Bandita Black (0.04 l)
Austrian Empire (0.04 l)
Don Papa (0.04 l)
Don Papa 10 y.o. (0.04 l)
Diplomático Reserva Exclusiva 12 y.o. (0.04 l) 
Legendario Elixír de Cuba 7 y.o. (0.04 l)    
Ron Zacapa Centenario 23 y.o. (0.04 l) 
Plantation Reserve (0.04 l)
El Comandante Exclusiva (0.04 l) 
Malibu (0.04 l)
Rum Tuzemák Bartida (0.04 l)
Vodka :
Absolut (0.04 l)
Finlandia (0.04 l)
Russian Standart Platinum (0.04 l) 
Russian Standart Original (0.04 l)   
Amundsen (ochucená, dle nabídky, 0.04 l)
Borbon, Whiskey :
Jack Daniel´s (0.04 l)
Jack Daniel´s Honey (0.04 l) 
Jack Daniel´s Fire  (0.04 l) 
Grant´s Family Reserve (0.04 l) 
Glenfiddich12 y.o. (0.04 l) 
Chivas Regal 12 y.o. (0.04 l) 
Johnnie Walker (0.04 l) 
Tulamore Dew (0.04 l) 
Jameson (0.04 l)
Jameson 12 y.o. (0.04 l)
Koňak, Brandy :
Rémy Martin V.S.O.P (0.04 l)
Hennessy V.S. (0.04 l)
Metaxa 5* (0.04 l)
Metaxa 7* (0.04 l)
Metaxa 12* (0.04 l)
Pochutiny : 
Tyčinky (1 ks)
Arašídy (1 ks)
K  ešu (1 ks)
Mandle solené (1 ks)
Pistácie (1 ks)
Bohemia Chips (1 ks)
Žvýkačky (1 ks)

Platba kartou nad 100 korun.  Přílohy podáváme pouze k hlavním jídlům. 
Pokrmy připravujeme z čerstvých surovin. Doba přípravy je cca 30–50 min. 
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Polévky  :
Tažený masový vývar se zeleninou,masem a nudlemi (0.25 l) 
Tomatová polévka z pečených rajčat, kousky mozzarely
a bylinkovým pestem (0.25 l)
Dle aktuální denní nabídky (0.25 l)

Předkrmy :
Marinované hovězí carpaccio na lanýžovém créme fraiche s ruccolou 
a hoblinami parmezánu (70 g)
Tatarský biftek z hovězího masa s ruccolovým salátkem podávaný 
se třemi topinkami (100 g) 
Sal á ty :
Míchaný zeleninový salát s grilovanými kousky hovězího masa 
a rozpečenou piccolo bagetkou (140 g)
Trhané listové saláty s dresingem Caesar, cherry rajčátky, kuřecím 
masem a hoblinami parmezánu (150 g)
Ryby  :
Dle aktuální nabídky

Maso :
Diamond muscle steak z irských býčků na přírodním kouři s cognacovou 
omáčkou a grilovanou zeleninou s bylinkami (220 g)
Medailonky z vepřové panenky s parmskou šunkou, omáčkou demi-glace a 
opékanými bramborami (180 g)
Pomalu dušené vepřové líčka na portském víně a divokém koření 
s kořenovou zeleninou a bramborovo-parmezánovými nočky (220 g)
Hovězí stroganoff z vyzrálé irské plece na petrželkové 
rýži parboilled (150 g) 
Marinovaná vepřová krkovička na grilu s chalupářskými 
brambůrkami (240 g)
Grilované kuřecí prso s rokfórovo-pepřovou omáčkou na glazovaných 
kedlubnových hranolkách (180 g)
Pečené čínské nudle s kousky kuřecího a vepřového masa spojeného 
zeleninou a ústřicovou omáčkou (140 g)
Burger Menu :
Dvojitý cheesburger s česnekovo-hořčičnou majonézou, křupavou slaninou, 
cibulovými kroužky a hranolky julienne (2x 130 g)
Bacon Burger ze 100% českého hovězího masa s plátkem cheddaru, 
nakládanou okurkou, čerstvou ruccolou a zauzeným BBQ, hranolky julienne 
(150g)
Burger s trhaným vepřovým žebírkem, fazolovým smotkem ve slanině
a sázeným vejcem, hranolky julienne (150 g)
Chicken Burger s grilovaným kuřecím prsíčkem gratinované s mozzarelou a 
křupavou cibulkou, hranolky julienne (150 g)
Vegetariánský Burger se smaženým sýrem, grilovanou zeleninou,          
ruccola a hranolky julienne (130g)

Rissotto :
Rissotto s kuřecím masem, sušenými rajčaty a parmezánem (150 g) 
Risotto s kuřecím masem, houbami a parmezánem (150 g)

Ostatní :
Tortila plněná trhaným vepřovým žebrem, česnekovou majonézou 
s hořčičným semínkem a čerstvou zeleninou (150 g)
Bramborové gnocchi s jemnou smetanovou omáčkou z listového špenátu, 
kousky kuřecího prsa/vepřové panenky a hoblinami parmezánu (150 g) 
Smažený hermelín s hranolkami a zeleninovou oblohou (110 g)
Smažený sýr s hranolkami a zeleninovou oblohou (110 g)

Něco k pivu :
Grilované kuřecí křídla s pikantním dipem a čerstvým pečivem (500g/1000g)
Tažené vepřové žebírka na medu s čerstvou zeleninou a křenovo-hořčičnou 
pěnou (500 g)
Pikantní marinované kuřecí řízečky v kukuřičných lupínkách s omáčkou 
BBQ (150 g)
Smažené cibulové kroužky s coctailovou omáčkou (200 g)
Grilovaný hermelín s brusinkami a čerstvým chlebem (100 g) 

Dezerty :
Dle aktuální nabídky

P ř í l o h y :
Steakové hranolky (200g) 
Domácí opečené brambory (200 g) 
Vařené brambory (200 g) 
Přílohový zeleninový salát (150 g) 
Grilovaná zelenina (300 g) 
Pečená bylinková bageta (1 ks) 
Chléb (1 ks) 
Máslový toast (1 ks) 
Topinka (1 ks)

Pivo :
Pilsner Urquell  12° (0.5 l)
Pilsner Urquell 12° (0.3 l)
Radegast Rázná 10° (0.5 l)
Radegast Rázná 10° (0.3 l)
Master Polotmavý 13° (0.4 l)
Heineken (láhev, 0.4 l)
Birell Světlý (0.5 l)
Birell Světlý (0.3 l)
Cider :
Kingswood (láhev, 0.4 l)
Frisco (láhev, 0.33 l)
Nealkoholické nápoje :
Coca-cola, Coca-cola Zero (0.2 l) 
Fanta (0.2 l)
Sprite (0.2 l)
Kinley Tonic Water (dle nabídky, 0.25 l) 
Cappy (dle nabídky, 0.25 l)
Bonaqua (dle nabídky, 0.25 l) 
Römerquelle (dle nabídky, 0.33 l) 
Römerquelle (dle nabídky, 0.75 l) 
Kofola (0.33 l)
Džbán vody s mátou a citrónem (1 l) 
Red bull (0.25 l)
Fuze tea (dle nabídky, 0.25 l)
Naše limonády a nápoje :
Naše limonáda (dle nabídky, 0.4 l) 
Náš ledový čaj (dle nabídky, 0.4 l)
Káva Reserva :
Espresso (7 g)
Espresso bez kofeinu (7 g)
Káva turecká (7g)
Vídeňská káva (7 g)
Cappuccino (7 g)
Latte macchiato (7 g)
Latte macchiato (ochucené, dle nabídky, 7 g) 
Alžírská káva (7 g)
Irská káva (7 g)
Ice caffé se zmrzlinou a šlehačkou (7 g)
Horké nealkoholické nápoje:
Čaj (dle nabídky, 1 ks)
Sypaný čaj T-series, luxusní sáček dle nabídky 
Horká čokoláda (1 ks)
Horký nápoj (dle nabídky, 0.2 l)
Horké Cappy (dle nabídky, 0.25l ) 
Čerstvý zázvorový/mátový čaj, med, citron (0.5 l ) 
Náš pečený čaj, med, citron (0.5 l)
Aperitivy :
Cinzano (dle nabídky, 0.1 l) 
Campari (0.1 l) 
Aperol (0.04 l)
Crodino (nealkoholické, 0.1 l)

Vína :
Rozlévaná vína (dle aktuální nabídky, 0.1 l)
Láhvová vína dle aktuálního vinného lístku
Šumivé víno :
Bohemia Sekt (0.75 l) 
Královský Sekt (0.75 l) 
Proseco (0.75 l) 
Fragolino (0.1 l)
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Studené omáčky :
Kečup (50 g)
Tatarská omáčka (50 g)
Sweet chilli omáčka (50 g) 
BBQ (50g) 

Teplé omáčky :
Pepřová
Rokfórová
Pikantní
Hříbková
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