
Pizza Margherita - rajčata, mozzarella 119,- Kč
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Pizza Diavola (pikantní salámová) - rajčata, mozzarella, salám ventriciana 154,- Kč
Pizza Prosciutto coto - rajčata, mozarella, šunka 154,- Kč
Pizza Hawai - rajčata, mozzarella, šunka, ananas  154,- Kč
Pizza Quattro formaggi 154,- Kč
rajčata, mozarella, gorgonzola, parmazán, camembert

Pizza Funghi - rajčata, mozarella, šunka, žampiony 154,- Kč
Pizza prosciutto crudo - rajčata, mozarella, rukola, parmská šunka 189,- Kč
Pizza cranberries - smetana, mozarella, gorgonzola, kuřecí maso, brusinky 189,- Kč
Pizza aff umicato - rajčata, mozarella, pancetta, cibule, česnek 169,- Kč
Focaccia - s bylinkami 59,- Kč
Focaccia - se sýrem 79,- Kč
+ krabice 20,- Kč

Vyberte si i z našeho stálého jídelního lístku - www.staroplzenecka-restaurace.com



 0.4 l Domácí hovězí vývar 49,- Kč
  s kořenovou zeleninou a játrovou celestýnskou roládou

 200 g Pórk burger s trhaným vepřovým masem 189,- Kč
  dipem z hrubozrnné hořčice, kyselá okurka, julienne hranolky

 100 g Náš míchaný tatarák dle šéfkuchaře (sůl, pepř, dijonská hořčice, 179,- Kč
  červená cibulka, žloutek, olivový olej, pažitka) s topinkami na sádle

 200 g Hovězí cheeseburger 199,- Kč
  se slaninou a zauzenou majonézou, julienne hranolky

 700 g Na kmíně pečená půlka kachny s červeným zelím, špekový knedlík 199,- Kč

 150 g Hovězí svíčková na smetaně 149,- Kč
  s kynutými knedlíky a brusinkovým terčem

 200 g Kuřecí fajitas (cibule, paprika, fajitas koření, kuřecí maso) 189,- Kč
  rozpečená sýrová tortilla, česnekový dip

 200 g Vepřová panenka s pepřovou nebo houbovou omáčkou 169,- Kč

 150 g Smažený sýr gouda s domácí tatarkou 149,- Kč

 200 g Smažené kuřecí řízek s citronem 149,- Kč

 200 g Smažené vepřové řízečky z panenky s citronem 165,- Kč

 350 g Caesar salát s grilovaným kuřecím masem 189,- Kč
  slaninovými chipsy a hoblinami parmezánu

 350 g Špagety pomodoro – rajčata, cibule, bazalka a parmazán 149,- Kč

POLÉVKY

BURGERY

TRADIČNÍ DOMÁCÍ KUCHYNĚ

JÍDELNÍ LÍSTEK

 200 g Steakové hranolky 45,- Kč

 1 ks Náš čokoládový dort se zakysanou smetanou a rozvarem z ovoce 89,- Kč

 200 g Šťouchané brambory s jarní cibulkou 45,- Kč

 200 g Pečené zámecké brambůrky s bylinkami 45,- Kč

 1 ks Rozpékaná bagetka 25,- Kč

PŘÍLOHY

DEZERTY

Informace o alergenech u obsluhy. Za poloviční porci účtujeme 75% ceny. Dětská jídla poptávejte u obsluhy.

www.staroplzenecka-restaurace.com


