
SIDES SET

54,90 zł

+FRYTKI +ONION RINGS
+STRIPSY + 2 PIWA

Lech Free / Tyskie +3 SOSY

• EARL GREY
• ASSAM SPECIAL
• FRUIT MELANGE

ESPRESSO / 40 ml
DOPPIO / 80 ml
AMERICANO / 220 ml
CAFFE LATTE  / 220 ml
CAPPUCCINO  / 220 ml

9,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
14,00 zł
14,00 zł

9,90 zł
9,90 zł
7,00 zł
9,90 zł
8,50 zł

9,90 zł
9,00 zł
9,00 zł

10,00 zł
10,00 zł
14,00 zł

Lemoniada / 400ml
Lemoniada Sezonowa / 400 ml
Lech Free Lager / 330ml
Lech Free Limonka i Mięta / 330ml
Książęce Złote Pszeniczne 0% / 500ml

/ 500 ml

/ 500 ml
/ 500 ml
/ 330 ml

/ 500 ml
/ 500 ml

• PEPPERMINT
• CAMOMILE
• ZIELONA

9 zł / 250 ml

ZESTAWY
CRISPY

CHICKEN

37,90 zł

+FRYTKI +LEMONIADA

BOBBY
BURGER

49,90 zł

+FRYTKI + LEMONIADA

WURSTER

44,90 zł

+FRYTKI
+LEMONIADA

HOT
BACON

40,90 zł

+FRYTKI
+LECH FREE 0,33l                  

DOUBLE DEATH
BY CHEESE

49,90 zł

+FRYTKI + LEMONIADA

BIG
DADDY

56,90 zł

+FRYTKI +LEMONIADA

CHURROS

25,90 zł

+SOS Z BIAŁEJ CZEKOLADY
+KAWA

24,90 zł

+KIDDO BURGER
+FRYTKI / FRYTKI z BATATA 

+CHIPSY JABŁKOWE
+SOK / LEMONIADA

FRYTKI | 11,90 zł
Posypane legendarną przyprawą “Bobby’s fries” i szczypiorkiem

FRYTKI Z BATATA | 16,90 zł
Chrupiące frytki z batata 

MOZZARELLA STICKS | 16,90 zł
5x paluszek serowy z sosem do wyboru

CHURROSY | 17,90 zł
5x chrupiące na zewnątrz, mięciutkie w środku, świeżo smażone
churrosy obtoczone w cynamonowym cukrze. Do moczenia
w sosie z białej czekolady

CHEESY CHICKEN FRIES BOX |
Chrupiacy kurczak na chrupiących frytkach,
oblane gorącym dipem serowym

33,90 zł

ONION BACON FRIES BOX |
Smażony boczek, karmelizowana cebulka oblana
gorącym bulionem kostnym obsypane szczypiorkiem

29,90 zł

CHICKEN STRIPS | 19,90 zł
3x kawałki kurczaka marynowane w przyprawach i maślance
w pysznej, chrupiącej panierce z sosem bobbiyaki

ONION RINGS | 14,90 zł
8x onion ring z sosem cola BBQ

NACHOSY | 13,90 zł
Nachosy z gorącym dipem serowym

BOBBY’S SALAD | 29,90 zł
Sałata lodowa, kurczak, bekon, pomidor,
szczypiorek, oliwa, pestki słonecznika, chutney cebulowy

KETO BURGER | 34,90 zł
Sałata lodowa, czerwona cebula, pomidor, 2x wołowina, oliwa

29,90 zł

PN-PT 12:00-15:00
LUNCH
BURGER      NAPÓJ FRYTKI
CLASSIC / CHICKEN /
CLASSIC VEGAN  /
CHICKEN VEGAN 

COCA-COLA / SPRITE / SOK CAPPY /
LEMONIADA / WODA /
HERBATA / KAWA

+ +

ZBIERAJ PUNKTY
i WYMIENIAJ NA
DARMOWE BURGERY
w APLIKACJI 
BOBBY BURGER

MONDAY 24,90 zł24,90 zł

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
INNY BURGER Z FRYTKAMI
W PROMOCYJNEJ CENIE
OBSERWUJ    
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO 

PONIEDZIAŁEK

HOT
DEAL

przez
bobbyburger.pl
lub aplikację BB

ZAMÓW
Z DOSTAWĄ

CHEESE
BACON

39,90 zł

+FRYTKI +COLA

Jajko BIO +5 zł
Jalapeño +3 zł
Bekon +3 zł
Bekon wegański +3 zł
Ser gouda +3 zł
Ser cheddar +3 zł
Ser blue +3 zł
Ser wegański +3 zł

Wołowina +2 zł / +7 zł
Crispy chicken +2 zł / +6 zł
Kurczak +2 zł / +6 zł
Kotlet wołovegan +2 zł / +7 zł

Kotlet buraczany +0 zł / +6 zł
Kotlet pieczarkowy +0 zł / +6 zł
Kotlet marchewkowy +0 zł / +6 zł

Z brioche na samo ziarno +2 zł
Z brioche na bezglutenowa +2 zł
Z brioche na bułka wegańska
wieloziarnista +2 zł

ZMIEŃ WSZYSTKO PO SWOJEMU

• Classic
• Cola BBQ
• Herbal-G
• Mango mayo
• Musztardowo miodowy z gorczycą
• Majonez wegański
• Hot chilli
• Bobbiyaki
• Gorący dip serowy
• Gorący bulion kostny

Karmelizowana cebulka
Pieczarka z cebulką
Śliwkowy
Jabłko z rodzynkami
Mango 

SŁODKO SŁONE
3 zł

3 zł



MANGO
ONION

Bułka brioche, wołowina, onion rings, bekon, sałata lodowa, 
pomidor, ogórki kiszone, ser cheddar, sos mango mayo

Bułka brioche, kotlet pieczarkowy, onion rings, bekon wegański, 
sałata lodowa, pomidor, ogórki kiszone, ser wegański,
sos mango mayo

39,9032,90

Chrupko-miękki smażony boczek
z karmelizowaną cebulką na frytkach
oblane gorącym bulionem kostnym

CRISPY
CHICKEN

NEW

TUESDAY DAY W każdy wtorek kupując burgera z sekcji                 z frytkami
dostaniesz 100ml gorącego dipu serowego + rękawiczki za FREE.
Polej nim lub umocz.
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CHEESE
BACON

BEST SELLER

Bułka brioche, wołowina, bekon, ser gouda, sałata lodowa, czerwona 
cebula, pomidor, ogórki kiszone, sos classic, sos cola BBQ

Bułka brioche, kotlet wołovegan, bekon wegański, ser wegański, 
sałata lodowa, czerwona cebula, pomidor, ogórki kiszone, sos 
classic, sos cola BBQ

35,9028,90

43,9036,90
33,90
26,90

BEST SELLER

BOBBY
SHUFFLE

Bułka brioche, wołowina, majonez, sałata lodowa,
dowolny chutney Bobby Burger

Bułka brioche, kotlet wołovegan, majonez wegański,
sałata lodowa, dowolny chutney Bobby Burger

33,9026,90

EL NACHO
MUCHACHO

BEST SELLER

Bułka brioche, wołowina, sos mango mayo, jalapeño, sałata lodowa, 
czerwona cebula, bekon, ogórki kiszone, ciepły dip serowy, nachos

Bułka brioche, kotlet pieczarkowy, sos mango mayo, jalapeño, 
sałata lodowa, czerwona cebula, nachos, bekon wegański,
ogórki kiszone, ciepły dip serowy

37,90

29,90

30,90

DOUBLE DEATH
BY CHEESE

Bułka brioche, 2x wołowina, sałata lodowa, pomidor, czerwona cebula, 
ogórki kiszone, sos classic, 2x ser gouda, ser cheddar, sos miodowo 
musztardowy z gorczycą

Bułka brioche, 2x kotlet pieczarkowy, sałata lodowa,
czerwona cebula, pomidor, ogórki kiszone, sos classic,
3x ser wegański, sos miodowo musztardowy z gorczycą

45,9038,90

SUPER
CHEESE

Bułka brioche, majonez, wołowina, 3x ser gouda,
ciepły dip serowy, ogórki kiszone, chutney cebulowy

Bułka brioche, majonez wegański, kotlet wołovegan, 3x ser 
wegański, ciepły dip serowy, ogórki kiszone, chutney cebulowy

37,9030,90

CHEESE

Bułka brioche, wołowina, ser gouda, sałata lodowa, czerwona cebula, 
pomidor, ogórki kiszone, sos classic, sos miodowo musztardowy
z gorczycą

Bułka brioche, kotlet pieczarkowy, ser wegański,
sałata lodowa, czerwona cebula, pomidor, ogórki kiszone,
sos classic, sos miodowo musztardowy z gorczycą

33,9026,90

BOBBY
BURGER

Bułka brioche, 2x wołowina, 2x bekon, ser blue, chutney śliwkowy, 
sałata lodowa, czerwona cebula, sos mango mayo, sos cola BBQ

Bułka brioche, 2x kotlet buraczany, 2x bekon wegański,
ser wegański, chutney śliwkowy, sałata lodowa, czerwona cebula,
sos mango mayo, sos cola BBQ

45,9038,90

BIG
DADDY

Bułka brioche, 3x wołowina, 3x bekon, 2x ser gouda, ser cheddar, 
ogórki kiszone, czerwona cebula, sałata lodowa, sos classic

Bułka brioche, kotlet wołovegan, kotlet pieczarkowy, kotlet 
wołovegan, 3x bekon wegański, 3x ser wegański, ogórki kiszone, 
czerwona cebula, sałata lodowa, sos classic

53,9046,90

CHICKEN
FRIES BOX

WYBÓR
CHIEF’A

WYBÓR
CHIEF’A

HOT
BACON

Bułka brioche, wołowina, bekon, jalapeño, sałata lodowa, pomidor
czerwona cebula, ogórki kiszone, ser gouda, sos hot chilli

Bułka brioche, kotlet wołovegan, bekon wegański, jalapeño, sałata 
lodowa, czerwona cebula, pomidor, ogórki kiszone, ser wegański, 
sos hot chilli

36,9029,90

WYBÓR
CHIEF’A

CL
AS

SI
C

NEW

CHICKEN

Bułka brioche, kurczak, sałata lodowa, czerwona cebula, pomidor, 
ogórki kiszone, sos classic, sos miodowo musztardowy z gorczycą

Bułka brioche, kotlet buraczany, sałata, czerwona cebula, ogórki 
kiszone, sos classic, sos miodowo musztardowy z gorczycą

33,9026,90

Bułka brioche, wołowina, sałata lodowa, pomidor, czerwona cebula, 
ogórki kiszone, sos classic

Bułka brioche, kotlet buraczany, sałata lodowa, pomidor, 
czerwona cebula, ogórki kiszone, sos classic

CLASSICCLASSIC CLASSIC

31,0024,00

Podsmażona kiełbaska
z karmelizowaną cebulką, bio-jajko, 

musztarda miodowa na 100% wołowinie 
w bułce brioche. Energetyczna bomba

na chłodne dni!

ONION
BACON
FRIES BOX

33,90

Wołowinka lub kurczaczek z roztopionym 
serkiem w bułeczce z ogórkiem kiszonym
i sosem classic. Dla małych buziek

Kawałki kurczaka marynowane w przyprawach
i maślance w pysznej, chrupiącej panierce podane
z warzywami i sosem musztardowo-miodowym
w bułce brioche

Chrupiące na zewnątrz, mięciutkie w środku, 
świeżo smażone churrosy, obtoczone
w cynamonowym cukrze. Do moczenia
w sosie z białej czekolady

18,90CHURROSY
 Z SOSEM Z BIAŁEJ CZEKOLADY

17,90
5 szt.

DODAJ

BIO JAJKO
DO KAŻDEGO DANIA

SOSY
WEŹ5,00

2 za 5zł
+ rękawiczki

NEW

NEW

Gorący Dip Serowy 100ml
lub Gorący bulion kostny Birria 100ml

5,90

Chrupiacy kurczak na chrupiących 
frytkach, oblane gorącym dipem 
serowym

NEW

NEW

LUB

CLASSIC


