Jídelní lístek

Udělejte radost svým přátelům
nevšedním dárkem.
Nabízíme Vám Dárkové šeky
v hodnotách
300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč.

Vzhledem k náročnosti pokrmů, upozorňujeme zákazníky,
že příprava minutek trvá min. 20 minut. Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.
Informace o alergenech na vyžádání u obsluhujícího personálu.
U polovičních porcí účtujeme 70% ceny.
Ceny jsou platné od 23. 5. 2020.
Provozovatel: NEUMANN FOOD s.r.o.
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, IČ 27975703

Předkrmy / Vorspeisen / Starters
100 g

Hovězí carpaccio 

145,-

s hoblinami parmezánu na rukolovém salátku, bagetka

Rindfleisch-Carpaccio mit Parmesanspänen mit Rucola-Salat, Baguette
Beef carpaccio with parmesan shavings, arugula salad, baguette

80 g Topinka s pikantní směsí
Toast mit würziger Fleischmischung / Toast with spicy meat mixture

95,-

Polévky / Suppen / Soups
Dle denní nabídky
Suppe des Tages
Soup of the day

45,-

Drůbež
Geflügelgerichte / Poultry dishes
300 g Konfitovaná

kachní čtvrtka s červeným zelím 
podáváno s knedlíkem

245,-

Confit Enteviertel mit Rotkohl und mit Knödel
Confit duck quarter with red cabbage and with dumpling
	

200 g Kuřecí směs s čerstvou zeleninou
Hühnerbratpfanne mit frischem Gemüse
Chicken skillet with fresh vegetables
200 g

Konopišťské kuřecí medailonky



Kuřecí medailonky se žampiony, pórkem a smetanou

175,175,-

Hühnchenmedaillons mit Champignon, Lauch und Sahne
Chicken medallions with Champignon, leek and cream

150 g

Tulácká kapsa s nivou

Kuřecí prso plněné s nivou a slaninou

175,-

Hühnerbrust mit Blauschimmelkäse und Speck
Chicken breast with blue cheese and bacon

150 g Smažený kuřecí řízek / přírodní 
Gebratenes Hähnchenschnitzel / gegrilltes Hähnchensteak
Fried chicken schnitzel / grilled chicken steak

155,-

Vepřové maso
Schweinefleisch Gerichte / Pork dishes
200 g Vepřová panenka s hříbkovým ragú
Schweinefilet mit Pilzragout / Pork tenderloin with mushroom ragout
200 g

Dukáty plaského starosty

Medailonky z vepřové penenky na zeleném pepři

235,235,-

Schweinefiletmedaillons mit grünem Pfeffer
Pork tenderloin medallions with green pepper
200 g

Medvědí tlapka 

195,-

Grilovaná vepřová pečeně se sýrem, anglickou slaninou a feferonkami
Schweinebraten mit Käse, Speck und Chili / Pork loin with cheese, bacon and chili
150 g

Směs zbojníka Jánošíka

Směs z vepřové pečeně na barevném pepři

185,-

Schweinefleischpfanne mit Pfeffer / pork skillet with pepper
300g Vepřová

kotleta s kostí

s hořčičnou omáčkou a vídeňskou cibulkou

195,-

Schweinekotelett mit Knochen, mit Wiener Zwiebel und Senfsauce
Pork chop with bone with fried onion with mustard sauce
200 g Smažený vepřový řízek
Gebratener Schweineschnitzel / Fried pork schnitzel

165,-

Hovězí
Rindfleischgerichte / Beef dishes
200 g Grilovaný

rump steak

290,-

s vídeňskou cibulkou s omáčkou Demi glace

Gegrilltes Rumpsteak mit Wiener Zwiebel und Demi-Glace-Sauce
Grilled rump steak with fried onion with Demi glace sauce
200 g Filírovaný

Flank steak

290,-

s pikantní pepřovou omáčkou (Papriky, žampiony, bílé víno, nakládaný zelený pepř)
Gegrilltes Flankensteak mit würziger Pfeffersauce (Paprika, Pilze, Weißwein, eingelegter grüner Pfeffer)
Grilled flank steak with spicy pepper sauce (Peppers, mushrooms, white wine, pickled green pepper)

150 g Hovězí tatarák s topinkami 
220,Rinder tartar mit geröstetem Knoblauchbrot / Beef steak tartare with toasted garlic bread

Zvěřina
Wildgerichte / Venison dishes
200 g Do

růžova pečené jelení medailonky
s liškovou omáčkou

295,-

Gebratene Hirschmedaillons mit feinen Pfifferlingsauce
Roasted deer medallions with fine chanterelle sauce
200 g Bažantí prsa na divoko se slaninou a bylinkami 295,Fasanenbrust mit Speck und Kräutern / Pheasant breast with bacon and herbs
150 g Kančí guláš
Wildschweingulasch / Wild boar goulash

185,-

Ryby
Fisch / Fish
200 g Grilovaný

losos na špenátovém hnízdě 
s kapkou smetany

255,-

Gegrillter Lachs auf einem Spinatnest mit einem Tropfen Sahne
Grilled salmon on a spinach nest with a drop of cream

Bezmasá jídla
Gemüsegerichte / Vegetable dishe
300 g Smetanové

rizoto s liškami

a červenou šalotkou, sypané hoblinkami parmezánu

155,-

Cremerisotto mit Pfifferlingen und roten Schalotten, bestreut mit Parmesanspänen
Cream risotto with chanterelles and red shallot, sprinkled with parmesan shavings
150 g Smažený sýr, tatarská omáčka
Panierter Käse, Tatarensauce / fried chees, Tartar sauce
150 g

125,-

Bramborové gnocchi se špenátem, s rajčaty a česnekem  125,Kartoffelgnocchi mit Spinat, Tomaten und Knoblauch
Potatoe gnocchi with spinach, tomatoes and garlic

Dětská jídla
Kindergerichte / Children‘s meals
100 g Přírodní kuřecí plátek
Hähnchensteak / Chicken steak
100 g Kuřecí řízek
Hühner Schnitzel / Chicken schnitzel

95,105,-

Přílohy

Beilagen / Side dishes
200 g

Vařené bylinkové brambory

40,-

Steakové hranolky

45,-

Kräuterkartoffeln / Herbs potatoes

200 g

Pommes frites / Potato fries

200 g Šťouchané brambory s cibulkou 
stampfkartoffeln mit zwiebel / Mashed potatoes with onion
200 g Dušená rýže
Gedünsteter Reis / Steamed rice

200 g Grilovaná zelenina
Gegrilltes Gemüse / Grilled vegetables

45,40,65,-

200 g Restované zelené fazolky
Gebratene grüne Bohnen / Roasted green beans

65,-

100 g Rozpečená bylinková bageta 
Gebackenes Kräuter-Baguette / Baked herb baguette

65,-

200 g Špekové knedlíky
Speck Knödel / Speck dumpling

40,-

Saláty
Gemüsesalate / Vegetable salads
350 g Salát

Caesar s česnekovými krutony
slaninou a parmezánem

95,-

Caesar Salat mit Knoblauch Croutons, Speck und Parmesan
Caesar salad with garlic croutons, bacon and parmesan
350 g Čerstvý

míchaný zeleninový salát 105,-

ochucený balsamikem a olivovým olejem
Gemüsesalat mit Balsamico-Essig und Olivenöl
Vegetable salad with balsamic vinegar and olive oil

70 g Porce kuřecího masa na salát
gegrilltes Hühnerfleisch extra / grilled chicken meat extra

Dezerty / Desserts
Dle denní nabídky

Dessert des Tages / Dessert of the day

50,-

Káva & teplé nápoje
Kaffee und heiße Getränke / Coffee & Hot Drinks
Espresso45,Cappucino50,Café latte

55,-

s příchutí– karamel / čokoláda

60,-

Horká čokoláda se šlehačkou

50,-

mit Karamell / Schokolade Geschmack / with caramel / chocolate flavor
Heiße Schokolade mit Schlagsahne / Hot chocolate with whipped cream

Frappé55,Ledová káva s vanilkovou zmrzlinou55,Eiskaffee mit Vanilleeis / ice coffee with vanilla ice cream
Vídeňská káva Wiener Kaffee / Viennese coffee40,Turecká káva Türkischer Kaffee / Turkish coffee30,Šálek čaje dle aktuální nabídky

30,-

Konvice čaje dle aktuální nabídky

40,-

Tasse Tee nach dem täglichen Angebot / cup of tea according to the daily offer
Teekanne nach dem täglichen Angebot / tea kettle according to the daily offer

Pro abstinenty a panské kočí
Coca-Cola

0,2 l 38,-

Coca-Cola Zero

0,2 l 38,-

Fanta

0,2 l 38,-

Sprite

0,2 l 38,-

Kinley tonic, ginger, rose, mojito

0,25 l 38,-

Fuze tea různé druhy

0,25 l 40,-

Cappy džusy a nektary Fruchtsäfte / fruit juices

0,25 l 40,-

pomeranč, jablko, jahoda, hruška, multivitamín

Monster energy
Römerquelle minerální voda perlivá / neperlivá / lemon grass
sprudelwasser / stilles Wasser, sparkling water / still water

Kofola točená
aus dem Fass / draft lemonade

Limonáda točená
Limonade aus dem Fass / draft lemonade

Domácí limonáda

Hausgemachte Limonade / Homemade lemonade

Neperlivá voda s limetkou a mátou

Stilles Wasser mit Limetten und Minze / Still water with lime and mint


0,355 l 60,0,33 l
0,75 l
0,3 l
0,5 l
0,3 l
0,5 l
0,5 l

30,60,24,40,24,40,50,-

0,5 l 35,-

Žejdlík malvazu
Bier fom Fass / tap beer
Vašnosta 10° výčepní světlé nepasterované a nefiltrované

0,3 l 18,0,5 l 29,-

Metternich 12° světlý ležák nepasterovaný a nefiltrovaný

0,3 l 24,0,5 l 39,-

Felčar 13° polotmavý ležák nepasterovaný a nefiltrovaný

0,3 l 25,0,5 l 42,-

Schankbier, nicht pasteurisiert und ungefiltert
Tap beer, unpasteurized and unfiltered

Helles Lagerbier, nicht pasteurisiert und ungefiltert
Pale lager beer, unpasteurized and unfiltered

Semi-Dunkel-Spezialbier, nicht pasteurisiert und ungefiltert
Semi dark special beer, unpasteurized and unfiltered

Pivní speciály Knížecího pivovaru Plasy dle aktuální nabídky
Special Bier Angebote nach dem Tagesangebot / Beer specials according to the daily offer

Lobkowitz světlé nealkoholické pivo
alkoholfreies bier / non alcoholic beer

0,3 l 21,0,5 l 35,-

Pro lepší chuť

Für besseren Geschmack / For better taste
Cinzano bianco
Cinzano rosso
Cinzano extra dry
Campari
Aperol
Crodino Bitter - nealkoholický

0,10 l
0,10 l
0,10 l
0,04 l
0,04 l
0,1 l 

55,55,55,55,50,50,-

Pálenky z našeho pivovaru

Schnapps aus unsere Brauerei / Liqueurs from our brewery
Pivní pálenka / Bier schnaps / Beer schnapps
Pivní pálenka 50% / Bier schnaps / Beer schnapps
Medová pivovice / Honig Bierschnaps/honey beer schnaps
Pivní bylinný likér

0,04 l
0,04 l
0,04 l
0,04 l

Pivní hořký likér

0,04 l 40,-

Knížecí medová švestka / hruška

0,04 l 40,-

Bier Kräuter-schnaps / Beer herbal schnapps
Bier bitter schnaps / Beer bitter schnapps

Honig Pflaumenschnaps / honey plum liquor
Honig Birnenschnaps / honey pear liquor

Slivovice 50%
Hruškovice 50%
Meruňkovice 50%

0,04 l
0,04 l
0,04 l

40,55,55,40,-

60,60,60,-

Likéry nejen pro dámy ...

Liköre nicht nur für Damen / Liqueurs not only for ladies
Fernet Stock

0,04 l 40,-

Fernet Stock Citrus

0,04 l 40,-

Berentzen

0,04 l 40,-

Becherovka

0,04 l 50,-

Jägermaister

0,04 l 55,-

Finlandia

0,04 l 55,-

Bombay Sapphire

0,04 l 65,-

Ohnivá voda

Feuerwasser / Firewater
Jack Daniels

0,04 l 70,-

Tullamore Dew

0,04 l 70,-

Chivas Regal

0,04 l 85,-

Laphroaig 10y malt

0,04 l 120,-

Lagavulin 16y

0,04 l 195,-

Karibské rumy

Rum aus Carribien / Carribiean rum
Legendario 7 Años

0,04 l

70,-

Diplomatico reserva Exclusiva 12 Años

0,04 l

95,-

The Kraken Rum Black spiced

0,04 l

110,-

Millonario 10 Aniverario Reserva

0,04 l

140,-

Koktejly

Cocktails / cocktails
dle aktuální nabídky
nach dem täglichen Angebot
according to the daily offer

Nezapomeňte u nás navštívit.
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Penzion a Palírna u Rytíře

Fittness a wellness

Korunovační sál

www.pivovarplasy.cz

Pivo se
vrací do
Plas

