
Vážení hosté, vítáme Vás v restauraci Český dvůr.
Přejeme Vám příjemné posezení a výbornou náladu po všechny chvíle strávené 

u nás. Každý den pro Vás připravujeme polévku a mnoho denních pokrmů.

JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK

U NÁS NA ČEPU:
Gambrinus 
nepasterizovaná 10˚ 0,28l/0,48l  24,-/36,-
Přirozená chuť živého piva díky mikrofiltraci.

Gambrinus 
nefiltrovaný ležák   0,28l/0,48l  32,-/48,-
Pivo mimořádně plné chuti díky vysokému obsahu 
pivovarských kvasinek.

PilsnerUrquell 
ležák 12˚  0,28l/0,48l  36,-/57,-
Zažijte originalitu chuti českého národního bohatství.

Speciál z Volby sládků            0,38l  49,-
Každý měsíc nové pivo na čepu! 

Velkopopovický Kozel černý, 
výčepní pivo tmavé 0,28l/0,48l   28,-/43,-
Tmavé výčepní pivo vyráběné z pečlivě vybrané směsi čtyř 
druhů sladů.

Řezané pivo, 12˚ + Kozel  0,28l/0,48l  35,-/55,-

Birell světlý, 
nealkoholické pivo 0,28l/0,48l  26,-/39,-

Birell Pomelo & Grep 
Osvěžující nealkoholické pivo. 0,28l/0,48l  28,-/43,-

NĚCO MALÉHO K PIVU A VÍNU:
Capresse – rajčata s mozzarellou 
a bazalkovým pestem, opečený toast      129,-
Hovězí carpaccio z pravé svíčkové 
s rukolou a parmezánem   159,-
Grilovaný hermelín, brusinky, 
opečený toast   119,-
Smažené cibulové kroužky, 
dip (dle výběru)   99,-
Světlá tlačenka s cibulí a octem   69,-
Domácí nakládaný utopenec   59,-
Čerstvé opražené mandle   79,-
Čerstvě smažené chipsy, 
dip (dle výběru)   79,-
Pikantní sýrové nugetky s chilli, 
dip (dle výběru)   129,-

SALÁTY:
Zelný s mrkví   79,-
Míchaný zeleninový malý/velký   79,-/99,-
Ceasar salát (římský salát, grilované kuřecí 
prso, ančovičkový dresink, anglická slanina, 
parmezán a krutony)   169,-
Šopský salát – míchaný salát 
s balkánským sýrem   139,-



SPECIALITY:
Čerstvě rozpečená ciabatta plněná 
hovězími nudličkami, cibulí, ledovým 
salátem, rajčaty, pepřová majonéza   219,-
Tatarský biftek z pravé svíčkové, topinky   279,-
Biftek z pravé svíčkové na zeleném pepři 339,-
Biftek z pravé svíčkové s restovanými 
fazolovými lusky, anglickou slaninou 
a česnekem   339,-
Vepřová krkovice v omáčce 
z barevného pepře   189,-
Řezy z vepřové panenky s restovanými 
sušenými rajčaty, tyrolskou šunkou 
a vídeňskou cibulkou   219,-
Řezy z vepřové panenky 
s houbovým ragú   219,-
Kuřecí hamburger se sýrem, smaženou 
cibulkou, ledovým salátem, rajčaty 
a pikantní majonézou   199,-
Kuřecí buffalo stripsy v pikantní marinádě, 
rozpečená bageta, dip z modrého sýra    219,-
Grilovaná kuřecí prsa na rukolovém 
salátku s cherry rajčaty a parmazánem     199,-
Kuřecí medailonky v sýrové omáčce z nivy 199,-
Kuřecí řízek Ondráš, zelný salát      219,-
Čerstvé těstoviny s česnekem, chilli 
papričkami a olivovým olejem, sypané 
parmezánem     169,-
Čerstvé těstoviny s bazalkovým pestem, 
sušenými rajčaty, tyrolskou šunkou 
a mozzarellou     179,-
Gnocchi se smetanou a čtyřmi druhy sýra     169,-
Gnocchi se smetanou a lesními houbami     169,-
Smažený řízek (kuřecí, vepřový)     169,-
Smažený sýr (eidam, hermelín)     129,-

OMÁČKY A DIPY:
Tatarská omáčka   30,-
Ďábelská omáčka   30,-
Kečup   30,-
Sladko-ostrá chilli omáčka   30,-
Česnekový dip   35,-
Pepřová majonéza   35,-
Dip z modrého sýra   35,-

PŘÍLOHY:
Šťouchané brambory s anglickou slaninou   65,-
Šťouchané brambory s balkánským sýrem, 
smetanou a česnekem   65,-
Vařené brambory maštěné máslem   40,-
Restované fazolové lusky 
s anglickou slaninou a česnekem   90,-
Smažené bramborové dukáty   60,-
Americké brambory   50,-
Smažené domácí bramboráčky   70,-
Čerstvě rozpečená bagetka    45,-
Hranolky   45,-
Krokety   60,-
Opečený toast   15,-
Pečivo   6,-

PIZZA: 30cm / 50cm
Salami  (rajčatové sugo, sýr, salám)   165,-/420,-
Peperoni (rajčatové sugo, sýr, salám, 
feferonky, ostré koření)   165,-/420,-
Calimera (rajčatové sugo, sýr, šunka, 
salám, cibule, česnek)   165,-/420,-
Hawai (rajčatové sugo, sýr, 
šunka, ananas)   165,-/420,-
Roma (rajčatové sugo, sýr, 
šunka, salám)    165,-/420,-
Ramona (rajčatové sugo, sýr, šunka, 
salám, žampiony)   165,-/420,-
Prosciutto (rajčatové sugo, sýr, šunka)  165,-/420,-
Tonno  (rajčatové sugo, sýr, 
tuňák, cibule)    175,-/450,-
Quatro Stagioni (rajčatové sugo, 
sýr, šunka, salám, olivy, žampiony)   175,-/450,-
Pollo (rajčatové sugo, sýr, 
kuřecí prsa,  paprika, cibule)   175,-/450,-
Pedro (rajčatové sugo, sýr, šunka, salám, 
feferonky, paprika, žampiony, cibule)   175,-/450,-
Quatro Formaggi (rajčatové sugo, 
čtyři druhy sýra)   175,-/430,-  
Gargano (rajčatové sugo, sýr, 
šunka,  salám, klobása, anglická slanina)   175,-/450,-
Madona (rajčatové sugo, sýr, šunka, 
salám, niva, špenát)   175,-/450,-
Rustica (rajčatové sugo, sýr, 
tyrolská šunka, rukola, parmezán)   175,-/450,-
Venezia (smetana, sýr, salám, šunka, 
kuřecí prsa, niva)   175,-/450,-
Foresta (smetana, sýr, tyrolská šunka, 
Hermelín, brusinky)   175,-/450,-
Maja (rajčatové sugo, sýr, tyrolská šunka, 
sušené rajče, cibule, mozzarella)  175,-/450,-
Speciale (smetana, sýr, anglická slanina, 
cibule, vepřová panenka)   175,-/450,-

Grilovaná kuřecí prsa
salátku s cherry rajčaty a parmazánem    199,-
Kuřecí medailonky v sýrové omáčce z nivy 199,-
Kuřecí řízek Ondráš, zelný salát     219,-
Čerstvé těstoviny s česnekem, chilli 
papričkami a olivovým olejem, sypané 
parmezánem    169,-
Čerstvé těstoviny s bazalkovým pestem, 
sušenými rajčaty, tyrolskou šunkou 
a mozzarellou    179,-
Gnocchi se smetanou a čtyřmi druhy sýra    169,-
Gnocchi se smetanou a lesními houbami    169,-
Smažený řízek (kuřecí, vepřový)    169,-
Smažený sýr (eidam, hermelín)    129,-

OMÁČKY A DIPY:
Tatarská omáčka  30,-
Ďábelská omáčka  30,-
Kečup  30,-
Sladko-ostrá chilli omáčka  30,-
Česnekový dip  35,-
Pepřová majonéza  35,-
Dip z modrého sýra  35,-
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NEALKO:
Čepovaná malinovka  0,3l/0,5l   30,-/48,-
Kofola  0,3l/0,5l   30,-/48,-
Coca Cola  0,33l lahev 45,-
Coca Cola Zero  0,33l lahev   45,-
Fanta  0,33l lahev   45,-
Sprite  0,33l lahev 45,-
Kinley Tonic Water  0,25l lahev   45,-
Kinley Ginger Ale   0,25l lahev   45,-
Kinley Bitter Rose   0,25l lahev  45,-
Kinley Bitter Lemon   0,25l lahev  45,-
Cappy džusy dle výběru   
(pomeranč, multivitamín, 
jablko, jahoda, 
černý rybíz)   0,25l lahev   45,-
Minerální voda Römerquelle 
(perlivá, neperlivá)  0,33l/0,75l  45,-/90,-  
Domácí limonáda 
(dle aktuálního výběru)   0,5l    75,-

HORKÉ NÁPOJE:
Čaj porcovaný (med, citron)
ovocný, černý, zelený  40,-
Grog + citron  60,-
Svařené víno  60,-
Horká griotka 60,-

KÁVA:
Ristretto 
(7 g mleté kávy, 20 ml vody)  45,-
Espresso 
(7 g mleté kávy, 30 ml vody)  45,-
Doppio 
(14 g mleté kávy, 30 ml vody)  70,-
Lungo 
(7 g mleté kávy, 60 ml vody)  45,-
Cappucino 
(7 g mleté kávy, našlehané mléko)  55,-
Latte Macchiato 
(7 g mleté kávy, našlehané mléko) 65,-
Vídeňská káva 
(7 g mleté kávy, 60 ml vody, 
šlehačka)  55,-
 Alžírská káva 
(7 g mleté kávy, 60 ml vody, 
20 ml vaječného likéru)   65,-
Turecká káva  29,-
Mléko do kávy extra  8,-

Latte Macchiato 
(7 g mleté kávy, našlehané mléko) 65,-
Vídeňská káva
(7 g mleté kávy, 60 ml vody, 
šlehačka)  55,-
 Alžírská káva 
(7 g mleté kávy, 60 ml vody, 
20 ml vaječného likéru)   65,-
Turecká káva
Mléko

NÁPOJOVÝ LÍSTEK

CIDER
Kingswood Originál – lahvový   0,4l/ 55,-
Plná chuť léta s vůní zralých jablek 
v klasické variantě Kingswoodu.

FRISCO dle nabídky  0,33l/ 55,-

Zeptejte se obsluhy na aktuální nabídku 

jedinečného nápoje Frisco! 

APERITIVY: 
0,1l Cinzano Bianco s citronem 85,-
0,1l Cinzano Rosso s citronem  85,-

MÍCHANÉ NÁPOJE:
Aperol Spritz s ledem 
(Aperol, Prosecco, soda)   120,-
Finská vodka, džus, led  89,-
Gin, tonic, citron, led 79,-
Rum Božkov, cola, citron, led 69,-

VÍNA A SEKTY:
0,25l Víno bílé a červené 
(dle aktuální nabídky) 65,-
0,25l Vinný střik   45,-
0,75l Bohemia Sekt Demi sec  290,-
0,75l Bohemia Sekt Brut   300,- 
0,75l Bohemia Sekt Prestige Brut 450,-



LIHOVINY (4 cl):
Vaječný likér   40,-
Pepermint   40,-
Tuzemák 40,-
Griotte   40,-
Fernet Stock 40,-
Fernet Stock Citrus   40,-
Printer‘s Cream   40,-
Vodka Amundsen (různé druhy)  40,-
Božkov jablko   40,-
Božkov švestka  40,-
Jelínek hruška, švestka    40,-
Becherovka  40,-
Becherovka Lemond  40,-
Tequilla   60,-
Gin Beefeater   60,-
Vodka Finlandia   60,-
Captain Morgan Spiced   60,-
Havana Club 60,-
Jägermeister   60,-
Jim Beam  60,-
Hefron  60,-
Božkov Republica  60,-
Metaxa ***** 60,-
Legendario  70,-
Tullamore D.E.W  70,-
Jack Daniel‘s různé druhy  80,-
Diplomatico  120,-
Don Papa Rum  120,-

PRO VĚTŠÍ SPOLEČNOST 
Vám můžeme nabídnout pečené:

kachny • husy • krůty • vepřové kýty a kolena

vždy na objednávku několik dní předem

V klidu domova si můžete na našich stránkách 
vybrat jídla, objednat salonek ….

www.ceskydvurplzenec.czwww.ceskydvurplzenec.cz

ČESKÝ DVŮR
otevírací doba

Pondělí – Čtvrtek 10:00 – 22:30 
Pátek 10:00 – 24:00
Sobota 10:30 – 24:00 
Neděle 10:30 – 22:30

ZA PERSONÁL RESTAURACE 
RODINA VAVŘIČKOVA

Masarykovo nám. 74 
Starý Plzenec 332 02

Telefon: 377 965 456 • 602 384 947
IČ: 69965633

SEZNAM ALERGENŮ
Podle nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, 

platného od 13. 12. 2014

A1 Obiloviny obsahující lepek – (a) pšenice, (b) žito, (c) 
ječmen, (d) oves, (e) špalda, (f) kamut nebo jejich 
hybridní odrůdy a výrobky z nich

A2  Korýši a výrobky z nich
A3  Vejce a výrobky z nich
A4  Ryby a výrobky z nich
A5  Jádra podzemnice olejné (arašídy) 

a výrobky z nich
A6  Sójové boby (sója) a výrobky z nich
A7  Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
A8  Skořápkové plody – (a) mandle, (b) lískové ořechy, (c) 

vlašské ořechy, (d) kešu ořechy, (e) pekanové ořechy, (f) 
para ořechy, (g) pistácie, (h) makadamiea 
a výrobky z nich

A9  Celer a výrobky z něj
A10  Hořčice a výrobky z ní
A11  Sezamová semena (sezam) a výrobky  z nich
A12  Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 

10mg/kg nebo 10mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2
A13  Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
A14  Měkkýši a výrobky z nich


