
Jídelní lístek 

Smažené cibulové kroužky podávané s dresinkem tisíc ostrovů  

Smažené jalapenos obalované smažené jalapeños podávané s ranch dresinkem

Předkrmy
 115  CZK

 129 CZK

Quesadillas
Podávané s pico de gallo, guacamole  
a zakysanou smetanou

PolévkY
Hooters chilli  

Hooters chilli se sýrem a cibulí 

Sýrová  

Kuřecí  219 CZK

 189 CZK

 149 CZK

 109 CZK

Burgery 

Burger sliders - 4 šťavnaté hovězí mini burgery se sýrem, hořčicí a okurkou,  
podáváme se spirálovými hranolkami, 1 kus 50g

 299 CZK

 299 CZK

 419 CZK

 289 CZK

 279 CZKBaja burger - pšeničná bulka, hovězí burger 200g, ementál, pico de gallo, guacamole

Western BBQ burger - pšeničná bulka, hovězí burger 200g, čedar, slanina, bbq omáčka, 

cibulové kroužky 
Big hootie burger - pšeničná bulka, 2x hovězí burger 200g, ementál, čedar, ledový salát,  
rajče, okurka, cibule 

Farmer burger - pšeničná bulka, hovězí burger 200g, čedar, slanina, vejce

Sendviče

Ham&cheese sandwich - orestovaná šunka (110g) se švýcarským sýrem ve francouzské 
bagetě

 209 CZK

 159 CZK

Buffalo chicken sandwich - smažené, obalované kuřecí prso (170g) promíchané v 
tradiční omáčce, podávané v pšeničné bulce s ledovým salátem a plátkem rajčete 

Daytona wings 
Světově proslulá  
kuřecí křídla 

Neobalovaná kuřecí křidélka promíchaná 
v legendární daytona beach omáčce a 
dodělaná na grilu.  

Ručně obalovaná či neobalovaná,  
promíchaná ve vaší oblíbené omáčce. 

6 ks  149 CZK

 189 CZK10 ks 

 349 CZK20 ks 

 699 CZK50 ks 

6 ks 6 ks  155 CZK

 199 CZK10 ks 

 369 CZK20 ks 

 749 CZK50 ks 



www.hooters.cz

Dezerty
Dle denní nabídky 

Omáčky na výběr
Mild, Medium, Hot, Cajun, BBQ, Samurai 
teriyaki, Chipotle honey, Daytona beach, 3mile 
island, 911. 

 
Pouze kuřecí paličky - za každý 1ks - 2 CZK 
Extra dresink - blue cheese, ranch - 25 CZK 

Boneless wings 
Kousky kuřecích prsou obalované či  
neobalované a promíchané ve vaší  
oblíbené omáčce. 

 379 CZK

 209 CZK

 165 CZK

10 ks
6 ks

20 ks

Podáváme se spirálovými nebo steakovými hranolkami.

PřílohyMístní speciality

BBQ vepřová žebírka 300g  

BBQ vepřová žebírka 500g  

Hovězí rib eye steak 200g 

Hovězí rib eye steak 300g  489 CZK

 329 CZK

 479 CZK

 319 CZK

 85 CZK

 49 CZK

 85 CZK

 65 CZK

Spirálové hranolky  
Steakové hranolky  
Celer nebo mrkev  
Celer nebo mrkev s ranch/ 
blue cheese dresinkem 

Saláty
Caesar salát 150g čerstvý římský salát přelitý caesar dresinkem, parmazán, 
domácí krutony  
Caesar salát s kuřecím masem - grilované/smažené 
Zahradní salát - 150g mix jarních salátů, nasekaná rajčata, okurka, mix sýrů, 
domácí krutony  
Zahradní salát s kuřecím masem - grilované/smažené 

Dresinky na výběr: ranch, jogurt, bleu cheese, med a hořčice, tisíc ostrovů, caesar

 145 CZK

 179 CZK

 139 CZK

 179 CZK

 89 CZK


