BBQCatering
Menu2020
Prava chut
americkeho BBQ

na vasi akci
Pro velké i malé sešlosti objednávejte kdykoliv na:

info ddstreetfood.cz
420 733 240 639
Naše maso pochází z českých chovů a neobsahuje lepek. Všechny přílohy připravujeme čerstvé a pečivo
je domácí. Máte mezi kamarády vegetariány? Nevadí, uspokojíme i je! Stačí nám dát vědět předem.

BBQCatering
Menu2020

krok

1 Vyberte si sluzbu

Doruceni Vyzvednuti
Čerstvě připravené jídlo vám dovezeme až na akci společně papírovým nádobím,
a vším, co je potřeba pro správnou BBQ party.
Na to správné BBQ se musí pomalu.
Proto Vás prosíme, abyste objednávali alespoň tři dny dopředu. Pokud ale pořádáte vaši sešlost
na poslední chvíli, tak nám zavolejte a uvidíme, co se dá dělat.
Minimální cena objednávky je 5000 Kč. Pokud zrovna potřebujete něco menšího,
doporučujeme naši nabídku na Uber Eats nebo Wolt.
Pro objednávky nad 10 000 je doprava po Praze ZDARMA, u menších objednávek je poplatek 500 Kč.
Cena dopravy mimo Prahu se určuje individuálně. V případě větších objednávek je požadována záloha nebo platba
předem. Objednávky lze vyzvednout ZDARMA na našem stánku v Manifesto Marketu v centru Prahy.

Full Service Catering
POPLATEK ZA SLUŽBY 25 %
Přímo na místě pro vás připravíme úžasné švédské stoly, které budeme nadále udržovat, aby
stále vypadaly krásně a vše bylo čisté. Vašim hostům budeme servírovat jídlo my, abyste si
vy mohli odpočinout a užít si večírek bez zbytečného stresu. Tento balíček služeb zahrnuje
setup stolů, až pět hodin našich cateringových služeb přímo na místě a následný úklid a odvoz
nábytku a ostatního materiálu. Krom ohřívacích van a bufetových stolů, dovezeme i papírové
talíře, ubrousky, a jednorázové příbory. Pokud chcete dovézt i pár sudů piva, není problém!
Abychom mohli zajistit dostatek personálu a vybavení, je nutné objednávat alespoň dva týdny dopředu.
Pokud plánujete vaši událost na sobotu, je potřeba ozvat se co nejdříve to je možné.
Minimální cena objednávky během sezóny je 20 000 Kč přes týden a 30 000 Kč od pátku do neděle,
mimo sezónu záleží na individuální domluvě.
Pro objednávky nad 40 000 Kč je doprava po Praze zdarma, u menších objednávek je poplatek 500 Kč. Cena
dopravy mimo Prahu se určuje individuálně. Pro rezervaci tohoto balíčku služeb je požadována záloha 10 000 Kč.

Svatby a firemni catering
V případě větších událostí (100 a vice osob) přijedeme s naší mobilní kuchyní
a jídlo připravujeme čerstvé pro vás a vaše hosty přímo na akci!
Kromě klasických BBQ dobrot pro Vás rádi připravíme šťavnaté burgery, lahodné sendviče
a další proslulé chuťovky z kuchyně Dirty Dog. Nezapomeneme ani na pití! Připravíme pro
vás cokoliv od pípy až po koktejlový bar s kompletním profesionálním servisem. Můžeme se
postarat i o pronájem nábytku a pomoci vám se zajištěním dalších věcí jako je fotograf, zvuk,
osvětlení či pronájem samotného místa konání.
Pro tento typ událostí připravujeme menu individuálně na základě osobního setkání, kde si vyslechneme vaši
představu o akci. V případě zájmu prosím napište nám na info@ddstreetfood.cz.
Do emailu prosím uveďte co nejvíce informací o vaší plánované akci a také několik termínů, kdy byste měli čas
na osobní setkání. Do 24 hodin se vám ozveme zpět.

Objednávejte na info@ddstreetfood.cz / +420 733 240 639
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2 Vyberte si menu

BBQ Burger Buffet

299 KC os

Trhané vepřové nebo kuřecí maso a hovězí hrudí (BBQ Beef Brisket)
+ jablkový coleslaw + 2 přílohy dle výběru + čerstvě upečené burgerové
briošky + BBQ omáčka navíc, Ranch dresing, nakládané okurky,
cibule a jalapeños

Chicken

Ribs

359 KC os

Vepřová žebírka St. Louis style a uzené kuřecí čtvrtky + kukuřičný chléb
+ 2 přílohy dle výběru + BBQ omáčka navíc, Ranch dresing, nakládané okurky,
cibule a jalapeños

Double Trouble

439 KC os

Dva druhy BBQ masa a 3 přílohy dle vašeho výběru + kukuřičný chléb
+ BBQ omáčka navíc, Ranch dresing, nakládané okurky, cibule a jalapeños

Triple Threat

499 KC os

Tři druhy BBQ masa a 3 přílohy dle vašeho výběru + kukuřičný chléb
+ BBQ omáčka navíc, Ranch dresing, nakládané okurky, cibule a jalapeños

The Big Pig

569 KC os

Čtyři druhy BBQ masa a 3 přílohy dle vašeho výběru + buffalo wings
nebo plněné papričky jalapeño + kukuřičný chléb + BBQ omáčka navíc,
Ranch dresing, nakládané okurky, cibule a jalapeños

Objednávejte na info@ddstreetfood.cz / +420 733 240 639
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3 Vyberte si

maso
prilohy

Maso na BBQ
Hovězí hrudí
Trhané vepřové
Vepřová žebírka St. Louis style
Žampiony Portobello (veg.)
Tradiční texaské klobásy
Trhané kuřecí (min. 20 osob)
Kuřecí čtvrtky BBQ (min. 20 osob)
Krůtí prsa (min. 20 osob)

Prilohy
Jablkový Coleslaw
Pečené javorovo-bourbonové fazole s uzeným vepřovým
Klasické Mac & Cheese s čedarem
Kukuřičný chléb s čedarem a jalapeños
Salát z grilovaných brambor
Špenát na česneku a másle
Grilovaný kukuřičný klas s máslíčkem (dle sezónní dostupnosti)
Grilovaná sezónní zelenina

Objednávejte na info@ddstreetfood.cz / +420 733 240 639
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A la Carte Menu

Potřebujete donést něco dobrého na kamarádovu party
a nestíháte? Chcete obohatit váš klasický catering
o trochu více speciální lahůdky? Nechte to na nás!

Z nasi udirny
Masa nejdříve ochutíme tajnou směsí koření, pak je udíme nad dubovým
a jabloňovým dřívím, dokud se téměř nezačnou rozpadat na kousíčky, a nakonec
je potřeme naší domácí BBQ omáčkou.

Half Pan

Full Pan

(20-25 osob)

(40-50 osob)

Hovězí hrudí

3 899

7 399

Trhané vepřové

2 199

4 199

Trhané kuřecí

2 389

4 499

Uzené kuřecí čtvrtky

1 939

3 679

Vepřová žebírka St.Louis style

3 269

7 129

Žampiony Portobello (veg.)

1 899

3 599

Krůtí prsa

3 159

5 999

Tradiční texaské klobásy

3 689

6 999

Objednávejte na info@ddstreetfood.cz / +420 733 240 639
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A la Carte Menu
Prilohy
Vše připravujeme čerstvě každý den
z kvalitních ingrediencí a bez chemie.

Half Pan

Full Pan

(20-25 osob)

(40-50 osob)

479

899

Pečené javorovo-bourbonové fazole
s uzeným vepřovým

1 059

1 999

Klasické Mac & Cheese
s čedarem

1 049

1 979

Kukuřičný chléb s čedarem
a jalapeños

-

689

Salát z grilovaných brambor

669

1 259

Jablkový Coleslaw

Objednávejte na info@ddstreetfood.cz / +420 733 240 639
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A la Carte Menu
Chutovky k zakousnuti
aneb chlebicky hadr
Sliders

Úžasné mini burgříčky v rozkošné briošce. Cena za 30 ks.
Trhané vepřové + Jablkový Coleslaw + jalapeño 1 999
Hovězí hrudí + Jablkový Coleslaw + okurka a cibule 2 699

Buffalo Wings
Nadupaná křidélka nejdříve ochutíme naší speciální směsí koření,
vyudíme nad jabloňovým dřívím, osmažíme do křupava, a nakonec
potřeme omáčkou dle vašeho výběru: Hot Buffalo, Medium Buffalo,
Mild Buffalo, nebo Kansas City BBQ. Podáváme s Ranch dresingem.
20 ks 399
50 ks 899
100 ks 1 599

Jalapeno Poppers
Čerstvě vyuzené papričky plněné čedarem,
smetanovým sýrem a slaninou.
25 ks 799
50 ks 1 499
75 ks 2 099
100 ks 2 699

Objednávejte na info@ddstreetfood.cz / +420 733 240 639

