Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 02-797 Warszawa / www.boysmeatgirls.pl / bmg@boysmeatgirls.pl / Tel +48 22 126 43 41 / facebook.com/BMG.restaurant

BURGERY
Burgery są medium-rare, prosimy poinformować obsługę, jeśli życzą sobie Państwo inny stopień wysmażenia 
VEGAN BEYOND MEAT ® - roślinny burger o “mięsnym” smaku, sałata, cebula, pomidor, pikle, sos, frytki. 39,00
BURGER CLASSIC + FRYTKI – wołowina 150 g, sałata, cebula, pomidor, pikle, autorski sos. 29,00
BURGER COWBOY + FRYTKI – wołowina 150 g, krążki cebulowe, bekon, ser, sałata, pomidor, pikle, sos BBQ. 36,00
BURGER BLUE + FRYTKI – wołowina 150 g, ser blue, sałata, cebula, pomidor, pikle, autorski sos. 35,00
BURGER SAN DIEGO + FRYTKI – wołowina 150 g, awokado, ser, sałata, cebula, salsa klasyczna, świeże jalapeno. 36,00
BURGER CHICKEN + FRYTKI – panierowana pierś kurczaka, sałata, pomidor, cebula, pikle, autorski sos. 33,00

STEKI
Steki są medium-rare, prosimy poinformować obsługę, jeśli życzą sobie Państwo inny stopień wysmażenia 
AMERICAN CLASSIC – sezonowany stek New York (250 g), sos pieprzowy, frytki, mała sałatka. 69,00
BANDITO STEAK – sezonowany stek Ribeye (350 g) z autorską przyprawą, frytki, kremowa kukurydza. 79,00

ŻEBERKA BBQ
ŻEBERKA DUŻA PORCJA 500 g - pieczone i grillowane żeberka wieprzowe, sos BBQ, frytki, kremowa kukurydza. 59,00

INNE
PUMPKIN SOUP - delikatny i rogrzewający krem z dyni z mlekiem kokosowym i pestkami dyni. 18,00
CHILI CON CARNE - meksykańska zupa z wołowiną, fasolą, pomidorami, chili, śmietaną, kolendrą i jalapeno. 20,00
CHICKEN WINGS + FRYTKI 12 szt. skrzydełek kurczaka z sosem BBQ 30,00
QUESADILLA - Grillowana tortilla z serem, salsą, kukurydzą i kolendrą. Podawana z kwaśną śmietaną. 22,00
Z wołowiną 27,00 Z kurczakiem 25,00
NACHOS - kukurydziane domowe nachosy, sos serowy, konserwowe jalapeno, salsa klasyczna i kwaśna śmietana. 28,00
Z wołowiną 35,00 Z kurczakiem 32,00
BURRITO + NACHOS - wołowina lub kurczak, fasola, ser, kukurydza, salsa klasyczna zawinięte w pszenną tortillę.
Z wołowiną 35,00 Z kurczakiem 32,00
KREWETKI LOUISIANA Krewetki tygrysie w sosie masło/wino/czosnek/parmesan/pomidory, grzanki. 38,00

DODATKI
Sos BBQ 5,00, Sos pieprzowy 5,00, Sos serowy 5,00, Salsa klasyczna 5,00, Ketchup 1,50
Frytki zwykłe 10,00
Mała sałatka 10,00

Frytki batatowe 15,00
Kremowa kukurydza 10,00

Dania na wynos Z ODBIOREM OSOBISTYM – zamówienia tel. 22 126 43 41
DOSTAWA poprzez aplikację UBER EATS i WOLT
Aktualne informacje: profil BMG na FB
Do wynosu doliczamy 2 zł za opakowanie

