´

Nápojový lístek
Pivo

0,3 l

0,5 l

VÍNA A APERITIVY

Pilsner Urquell
Gambrinus Nepaster 10°
Gambrinus nefiltrovaný ležák
Nealkoholické pivo (dle nabídky)
Velkopopovický Kozel Černý
Kingswood – různé příchutě (lahev)
Strongbow – různé příchutě (lahev)
Frisco – různé příchutě (lahev)
Pivo – speciál

27,22,25,22,0,33l
0,4l
0,33l
0,33l
0,4l

41,31,37,31,28,40,40,40,39,-

Vína rozlévaná
– dle nabídky (bílé a červené)

23,-

0,1 l

Víno lahev (dle vinného lístku)

0,75 l

Bohemia Sekt – demi sec, brut

0,75 l

260,-

Lambrusco – bílé, červené

0,1 l

24,-

Martini – bianco, rosso, dry

0,1 l

50,-

Nealkoholické nápoje
Coca Cola
0,33 l
Schweppes
0,25 l
(orange, bitter lemon, tonic, ginger Ale)
Granini Juice
0,2 l
(pomeranč, jahoda, multivitamin, jablko, černý rybíz)
Mattoni
0,33 l
Džbán vody s citronem
0,5 l
Red Bull
0,25 l
Ledový čaj (zelený, citron)
0,33 l
Domácí limonády (pouze v letních měsících) 0,5 l

TOČENÉ LIMO
Kofola

0,1 l

37,37,37,35,30,65,37,55,-

8,-

LIHOVINY

4 cl

Jack Daniels
Jack Daniels Fire
Jack Daniels Honey
Tullamore Dew
Jameson
Johnnie Walker
Metaxa

65,65,65,60,60,60,60,-

Captain Morgan
Baccardi
Božkov Tuzemský
Legendario Elixír 7
Ron Diplomático 12

50,50,40,75,120,-

Amundsen vodka
Amundsen ovocný
Finlandia Vodka

40,40,50,-

Fernet Stock
Fernet Stock Citrus

40,40,-

Becherovka
Becherovka Lemond
Jägermeister

40,40,50,-

U RYTÍŘE LOCHOTY
P ř í j e m n é

p o s e z e n í

v e

s t y l o v é m

p r o s t ř e d í

r y t í ř s k ý c h

Chutné speciality ne jen k pivu
Tatarský biftek s patero topinkami
a česnekem
Gin Beefeater

50,-

Božkov Peprmint
Božkov Griotte

40,40,-

Vaječný likér
Malibu

40,40,-

Tequilla El Jimador

65,-

159,-

U nás nakládaný hermelín s feferonkami,
cibulkou, čerstvými bylinkami
75,-

Restovaná uzená slaninka na bukovém
dřevě s hořčicí a marinovanou zeleninkou 75,-

Domácí škvarková pomazánka s červenou
cibulkou a rozpečeným chlebem
75,-

Domácí vepřové ve vlastní šťávě
s variací cibulek

Bramborové lupínky
s česnekovým dipem

Baron Hildprand
65,– švestka, hruška
(ovocný destilát z Blatné)

75,-

Poctivá gulášová polévka
z hovězího masa podávaná
s rozpečeným chlebem
45,-

Silný hovězí vývar
s játrovými knedlíčky,
zeleninkou a nudlemi

39,-

(100 g)

69,-

Ráj řízků…

Polévky

z á s a d .

(200 g)

Smažená vepřová panenka v chilli krustě

165,-

Marinované kuřecí stehenní řízky s parmezánovým dipem

155,-

Špíz ze smažených špalíčků vepřové panenky se slaninkou

175,-

Šťavnaté kuřecí řízečky v krustě z oliv, petrželky a parmezánu

165,-

Mandlový kuřecí řízečky s česnekovým dipem

155,-

České nej…
OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ–ČTVRTEK
PÁTEK–SOBOTA
NEDĚLE

11:00–23:00
11:00–24:00
11:00–22:00

Skvělý tip na dárek!

POLEDNÍ MENU

150 g 	Pikantní hovězí gulášek zdobený cibulkou,
feferony, čerstvým křenem a opékanou slaninkou
s domácími špekovými knedlíčky
150 g 	Dozlatova pečená kachní roládka na červeném zelí
s domácím karlovarským knedlíčkem
1 200 g 	Pečené vepřové kolínko na pivě s variací hořčic,
čerstvým křenem, nakládanou zeleninou a chlebem
500 g 	Pečená vepřová žebra v medové pivní marinádě
podávaná s česnekovým rozpečeným chlebem
220g	Kachní prsíčko na višňové omáčce s restovanými
tymiánovými bramborovými válečky

149,159,215,185,205,-

VEČEŘE

Dárkové poukazy v hodnotě 300 a 500 Kč
k dispozici u obsluhy.

Informace o alergenech obdržíte u obsluhy

RAUTY
Speciality české kuchyně
Nejkvalitnější suroviny
Skvělý tým kuchařů, příjemná obsluha

Pou
k

500
az v

hod

Na jednu osobu lze použít jeden poukaz.
Nevztahuje se na cigaretové zboží.
Na poukaz se nevrací peníze.
Platnost poukazu do konce roku 2018.

notě

,-

t e l . :

+ 4 2 0

7 7 7

2 5 8

Přílohy

pouze
k hlavnímu jídlu

Vařené brambory
35,Restované rozmarýnové
brambory
35,Šťouchané pórkové
brambory
35,Gratinované brambory
39,Pikantní americké brambory 35,Hranolky
35,Špekové knedlíky
35,-

8 3 3

|

(200 g)

Grilovaná zelenina
Zeleninový salátek
s bazalkovým pestem

49,-

Domácí tatarská omáčka
Česnekový dip
Parmezánový dip

25,20,20,-

w w w . l o c h o t a . c z

49,-

Naše speciality…

Sladké potěšení

250g 	Masový špíz z kuřecích prsou, vepřové panenky a hovězího masa
s anglickou slaninou, cibulkou a paprikami, domácí tatarská omáčka 205,200g 	Filírovaný hovězí inside skirt s tymiánovým pestem, zapečené Portobello
se slaninou a sýrem čedar
225,/je to sval bránice a je jeden z nejlepších a nejchutnějších svalů který na býkovi – krávě je/
200g 	Kuřecí steak na čerstvých bylinkách s parmezánem a gratinovanou
plněnou paprikou
165,200g 	Plněné kuřecí prsíčko směsí sýrů, oliv, česneku a bazalky
165,200g 	Ostré kuřecí kousky s restovanou paprikou a červenou cibulkou
159,200g 	Filírovaný váleček vepřové panenky na houbovém ragú

169,-

200g 	Špalíčky z vepřové panenky na restovaných fazolkách
se slaninou a červenou cibulkou

175,-

Smažená vanilková zmrzlina v corn flakes těstíčku s
jablečným chutney
55,Borůvkové palačinky se šlehačkou

69,-

Tvarohové knedlíčky s jahodami, máslem, cukrem a
skořicí (doba přípravy dezertu je 20 minut)
69,Dle denní nabídky…

TEPLÉ NÁPOJE
		

Espresso
7g
Bezkofeinová káva
7g
Cappuccino
7g
Latté Machiatto
7g
Turecká káva
7g
Vídeňská káva
7g
Alžírská káva 		
(7g káva, 2cl vaječný likér) 		
Irská káva 		
(7g káva, 2cl Tullamore Dew)

35,35,40,50,31,40,59,66,-

Grog
4cl
(Božkov Tuzemský, Griotte)
Svařené víno
0,2l
Čaj dle nabídky
1ks
Čaj z čerstvého zázvoru 1ks
Horká čokoláda se šlehačkou
(bílá/mléčná) 		
Smetana do kávy
1ks
Domácí pečené čaje 		
Med 		

Hamburgery
200g	Hamburger z hovězího masa, červená cibulka, slanina, vejce,
plátky rajčat, ledový salát, barbecue omáčka,
hranolky a domácí tatarská omáčka
200g 	Hamburger z trhané vepřové plece se sýrem čedar,
ledový salát, červená cibulka, plátky rajčat,
pikantní americké brambory, domácí tatarská omáčka
1ks 	Hamburger s grilovanou zeleninou, kozím sýrem
a karamelizovanou cibulkou, hranolky a česnekový dip

185,-

185,169,Restaurace U Rytíře Lochoty
v originálním stylu rytířských zásad
a jedinečnou výmalbou akademického
malíře Miloslava Čecha se nachází
na Karlovarské třídě v Plzni. Restaurace
je situovaná v unikátní budově
v bezprostřední blízkosti městské
hromadné dopravy.

pouze
Jídla pro děti			
(80 g)
pro děti
Přírodní kuřecí prsíčko s vařenými brambory

95,-

Smažené kuřecí řízečky, usměvavé brambůrky, kečup

95,-

Smažený sýr s hranolkami a domácí tatarskou omáčkou

95,-

Bezmasá jídla

Saláty

Caesar salát s kuřecími kousky, česnekovými krutony
a restovanou slaninkou

139,-

Zapečené houby Portobelo se sušenými rajčaty a olivami,
šťouchané pórkové brambory

149,-

Grilovaný lilek s lučinou na okurkovém salátku
s červenou cibulkou a rozpečenou bagetou

Mix salátů s čerstvou zeleninkou, bazalkovým pestem
a grilovaným camembertem baleným v uzené slanince

145,-

149,-

Špagety aglio olio s hoblinkami parmezánu

115,-

Carpaccio z pečené červené řepy s z rukolou,
kozím sýrem, ořechovým pestem a opečenými toasty

140,-

Salát z grilované zeleniny s rukolou, cherry rajčaty,
kuřecím steakem a bylinkovou bagetou

149,-

Smažený sýr

95,-

Bageta s česnekovým máslem
Bageta s bazalkovým pestem
Ošatka chleba
Pečivo
Informace o alergenech obdržíte u obsluhy

35,35,20,5,-

Naše speciality si můžete vychutnat
i v zahradní restauraci s kapacitou
až 80 osob. Nabídka jídel restaurace
U Rytíře Lochoty obsahuje české a místní
speciality, ale současně také oblíbená
jídla z oblasti mezinárodní kuchyně.
Prostory restaurace jsou rozděleny
na dvě části a dva salonky, ve kterých
zajišťujeme služby, jako jsou pořádání
svateb, podnikových či soukromých
akcí na základě požadavků a přání
zákazníka.
Ochutnejte speciality naší kuchyně.

45,49,30,45,45,4,50,5,-

