RESTAURANT PLZEŇSKÁ RYCHTA
POLEDNÍ NABÍDKA / LUNCH OFFER
Pondělí / Monday
Smetanová jarní zeleninová polévka / Creamy spring vegetable soup
Vepřová kýta po selsku, bramborový knedlík, zelí / Pork leg with potato dumplings and cabbage Nebo

/Or
Gnocchi s kuřecím masem, špenátem a česnekem / Gnocchi with chicken, spinach and garlic Nebo /Or
Salát z listů a grilovaným hermelínem / Leaf salad with grilled ermine cheese

Úterý / Tuesday
Chlebová polévka s vejcem /

Bread soup with egg
Hovězí filátko na česneku a rýže / Beef fillet with garlic, rice Nebo /Or
Spagetti Quatro Formaggi / Spagetti Quatro Formaggi Nebo /Or
Rýžový salát s grilovanými kousky lososa / Rice salad with grilled salmon pieces

Středa / Wednesday
Krém z pečené zeleniny / Cream of roasted vegetables
Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše / Roasted chicken thigh with mashed potato Nebo /Or
Vepřová debrecínská roláda, hranolky / Pork roll, French fries Nebo /Or
Tortilla s marinovanými krevetami / Tortilla with marinated shrimps

Čtvrtek / Thursday
Kachní kaldoun / Duck caldoun
Opečená jitrnice, lepenice / Roasted sausage, potatoes with cabbage Nebo/Or
Pečená aljašská treska, citronové brambory / Roasted Alaska cod with lemon potatoes Nebo
Kus kus s červenou řepou a krůtím masem / Couscous with red beet and turkey

/Or

Pátek / Friday
Hovězí vývar s masem, zeleninou a kapáním / Beef broth with meat and vegetables
Smažený vepřový kotlet, bramborový salát / Fried pork cutlet with potato salad Nebo /Or
Penne s červeným vínem a kachním masem / Penne with red wine and duck meat Nebo /Or
Lívance se zakysanou smetanou a borůvkami / Pancakes with sour cream and blueberries

Sobota / Saturday
Pikantní thajská polévka/ Spicy Thai soup
Srbský vepřový kotlet, rýže / Serbian pork cutlet with rice

Neděle / Sunday
Zeleninový vývar s vejcem a bramborem / Vegetable broth with egg and potato
Rizoto s kuřecím masem, špenátem a ořechy / Risotto with chicken, spinach and nuts

MENU 119 CZK

