RESTAURANT PLZEŇSKÁ RYCHTA
POLEDNÍ NABÍDKA / LUNCH OFFER
Pondělí / Monday
Pikantní kuřecí thajská polévka / Onion soup with cheese toast
Smažená krkovice, bramborový salát / Fried pork meat, potato salad Nebo / Or
Penne s kachním masem a červeným vínem / Penne with duck meat and red wine sauce Nebo / Or
Zeleninový salát s matjesy a hořčičným dresinkem / Vegetable salad with matjesy and mustard dressing

Úterý / Tuesday
Kulajda s houbami / Kulajda soup with mushrooms
Domácí sekaná, bramborová kaše, okurka / Homemade mixed beef and pork meat, mashed potatoes, Gherkin Nebo / Or
Smažené špenátové rizolety, vařený brambor / Pancake with spinach, boiled potatoes Nebo / Or
Panini s tomaty, mozarellou a bazalkovým pestem / Panini with tomatoes, mozzarella and basil pesto

Středa / Wednesday
Zabijačková polévka “Prdelačka“ / Blood pudding sout „Prdelačka“
Vepřový guláš, rýže / Pork goulash, rice Nebo / Or
Zeleninové lasagne / Vegetable lasagne Nebo / Or
Zeleninový salát s tuňákem a vařeným vejcem / Vegetable salad with tuna and boiled egg

Čtvrtek / Thursday
Hovězí vývar s masem, zeleninou a celestinskými nudlemi / Beef broth with meat, vegetables and noodles
Hovězí maso v koprové omáčce, houskový knedlík / Beef meat with dill sauce, bread dumplings Nebo / Or
Thajské nudle s kuřecím masem / Thai noodles with chicken Nebo / Or
Zeleninový salát s rýží a vepřovou panenkou / Vegetable salad with rice and pork tenderloin

Pátek / Friday
Bramborová polévka s houbami / Potato soup with mushrooms
Pečené kuře, bramborová kaše / Roasted chicken, mashed potatoes Nebo / Or
Špagety Primavera / Spaghetti Primavera Nebo / Or
Wrap s grilovaným krůtím masem / Wrap with grilled turkey meat

Sobota / Saturday
Hovězí polévka s rýží a hráškem / Beef soup with rice and peas
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí / Potato dumplings stuffed with smoked meat, cabbage

Neděle / Sunday
Gulášová polévka / Goulash soup
Krůtí prsa pečená na bylinkách, bramborové rösty / Turkey breasts with herbs, potato rösty

MENU 119 CZK

