
RESTAURACE NA RYBNÍČKU 

WWW.KDNARYBNICKU.CZ 

Váha surovin je uvedena v syrovém stavu. Na požádání Vám rádi připravíme poloviční porci. Cena poloviční porce je 70% z ceny. Rádi vyhovíme Vašim požadavkům či přáním na změnu přílohy. 

Rezervace míst na tel.: +420 777 626 888 
 

INFORMACE O OBSAŽENÝCH ALERGENECH POSKYTNE OBSLUHA NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA 

 

PŘEDKRMY  

80g Domácí paštička s brusinkami, bylinková bagetka       59 Kč 

80g Carpaccio z červené řepy s hoblinkami kozího sýru a rukolou, 

 bylinková bagetka         79 Kč  

80g Carpaccio z hovězí svíčkové z mladého býčka, bylinková bagetka  139 Kč  

 

POLÉVKY 

0,33l   Sváteční hovězí vývar s játrovou rýží, zeleninou a nudlemi    39 Kč  

0,33l   Domácí česnečka s vejcem a chlebovými krutony s anglickou slaninou 

a sýrem           45 Kč  

0,33l   Krémová polévka z dýně Hokkaidó s chilli a kokosovým mlékem   49 Kč  
 

DRŮBEŽÍ MASO 

150g Kuřecí řízečky v parmezánu s bramborovou kaší zjemněnou máslem 135 Kč  

150g Filírované kuřecí prso s restovanou podzimní zeleninou a hoblinkami 

  parmezánu       139 Kč 

150g Kuřecí prso plněné nivou a pekanovými ořechy, balené v prosciuttu  

s domácí demi - glace omáčkou, šťouchané brambory s jarní cibulkou 149 Kč  

200g Filírované kachní prso s grilovanými hruškami na portském víně a  

 demi – glace omáčkou, pečené brambory se zakysanou smetanou 199 Kč 
 

VEPŘOVÉ MASO  

150g Sezamové řízečky z vepřové panenky, šťouchané brambory s anglickou  

slaninou a jarní cibulkou      139 Kč  

200g Medailonky z vepřové panenky s domácí demi - glace omáčkou, restované zelené 

fazolky s anglickou slaninou, pečený česnek    159 Kč  

150g Filírovaná vepřová panenka plněná hruškou a sýrem s modrou plísní,  

 restované brambory s karamelizovanou cibulí   159 Kč  

150g Medailonky z vepřové panenky s jemnou smetanovou omáčkou s hříbky a 

 těstovinami Tagliatelle      159 Kč 

 
HOVĚZÍ MASO  

200g Hovězí RUMPSTEAK s grilovaným chřestem baleným v prosciuttu a domácí 

  demi - glace omáčkou, šťouchané brambory balené v tortille  275 Kč 

200g Hovězí steak z jihoamerické svíčkové s hříbkovým soté a pivními bramborami 

         345 Kč  

200g Hovězí steak z jihoamerické svíčkové s rozmarýnem, česnekem a demi - glace 

omáčkou, restované brambory s karamelizovanou cibulí  345 Kč  

 

TELECÍ MASO  

150 g  Telecí medailonky s hořčičnou omáčkou, domácí bramborové noky  

 s parmezánem       179 Kč 

150 g  Vídeňské telecí řízečky smažené na přepuštěném másle, šťouchané  

brambory s máslem a cibulkou     189 Kč 
 

JEHNĚČÍ MASO  

150 g  Medailonky z jehněčí kýty s restovanou růžičkovou kapustou na anglické slanině, 

přelité domácí demi - glace omáčkou, hranolky    179 Kč 

150 g  Medailonky z jehněčí kýty na tálu se zeleninou JULIENNE a demi - glace  

omáčkou, domácí hranolky     189 Kč 

 

RYBY  

150g Steak z tresky na bílém víně se sušenou slaninou, mačkané brambory 

s bylinkovým máslem      169 Kč  

150g Grilovaný losos na olivovém oleji Extra Virgin s těstovinami Tagliatelle  

míchanými se sušenými rajčátky a bazalkou    185 Kč 
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JELENÍ MASO 

150g Medailonky z jelení kýty s omáčkou z portského vína, restované 

 brambory s karamelizovanou cibulí    179 Kč 

150g Medailonky z jelení kýty se šípkovou omáčkou, domácí bramborové noky 

         189 Kč 

BRAMBOROVÉ NOKY A TĚSTOVINY 

300g Spaghetti AGLIO - OLIO s rukolou a parmezánem   119 Kč  

300g  Spaghetti CARBONARA s pancettou a parmezánem                    139 Kč  

300g Domácí bramborové noky s kuřecím masem, listovým špenátem a smetanou  

         139 Kč  

300g Domácí bramborové noky se sušenými rajčaty a rukolou, sypané hoblinkami 

parmazánu       139 Kč  

 

SALÁTY 

300g Směs salátů s kuřecím masem, sušenými rajčátky, olivami a bazalkou,  

sypaný parmezánem, bylinková bagetka    129 Kč  

300g Salát z pečené řepy, jablíček a dýně Hokkaidó s vlašskými ořechy a sýrem 

  s modrou plísní, bylinková bagetka    129 Kč  

300g Směs salátů s vepřovou panenkou, sušenými švestkami a mandlemi,  

medovo-hořčičný dressing, bylinková bagetka   139 Kč  

 

MOUČNÍKY 

200g     Čokoládové suflé podávané s omáčkou z lesního ovoce    69 Kč 

200g     Karamelizovaná jablíčka a hrušky s nočkem zakysané smetany    69 Kč  

200g     Domácí lívanečky přelité omáčkou z lesního ovoce, s nočkem zakysané  

              smetany          69 Kč  

 

 

 

NAŠE SPECIALITY K PIVU A VÍNU 

200g Smažené bramborové lupínky, česnekový dip, domácí salsa     69 Kč  

100g  Pivní tvarůžková pomazánka s topinkami na sucho     69 Kč  

100g Grilovaný hermelín v anglické slanině, brusinková omáčka, bagetka   99 Kč 

400g Uzená žebra, čerstvý chléb, okurek, beraní rohy, křen s jablíčkem, hořčice 

                   139 Kč  

800g Uzená žebra, čerstvý chléb, okurek, beraní rohy, křen s jablíčkem, hořčice  

          249 Kč 

300g Steak z krkovice s restovanou cibulí, kysaným zelím a hořčicí,  

 čerstvý chléb       149 Kč  

130g Tatarský biftek z jihoamerické hovězí svíčkové, topinky  

(na požádání si můžete tatarák namíchat sami)   199 Kč  

 

PŘÍLOHY 

200g Šťouchané brambory s anglickou slaninou a cibulkou      35 Kč 

200g Šťouchané brambory s máslem a jarní cibulkou       35 Kč 

200g Bramborová kaše zjemněná máslem       35 Kč 

200g Smažené hranolky        35 Kč 

200g Restované brambory s karamelizovanou cibulí     35 Kč 

200g Restovaná podzimní zelenina       39 Kč 

200g Restované zelené fazolky s anglickou slaninou      39 Kč 

200g Zelenina JULIENNE        39 Kč 

200g Pečené bylinkové brambory        35 Kč 

200g Bylinkové bramborové noky        35 Kč 

50g Domácí tatarka         25 Kč 

50g Domácí salsa         25 Kč 

50g Česnekový dip         25 Kč 

50g Brusinková omáčka        25 Kč 

50g Kečup, Hořčice         10 Kč 


