
  

        

    

 

 

 

 
 

 

JÍDELNÍ  LÍSTEK 
 

Studené předkrmy: 
 50g  Šunková rolka s chřestem a capari ................................. 58,- 

250g  Mozzarella s rajčaty, bazalkou a olivovým olejem ............ 99,- 

125g  Tresčí játra s cibulkou, citronem a máslem ........................ 89,- 

 

Polévky:  0,25 l 

 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi ............. 43,- 

 Chalupářská česnečka s osmaženým chlebem ............. 43,- 

 Moravská zelňačka se zakysanou smetanou a klobásou ... 43,- 

 Menu polévka 0,2 l (dle denní nabídky) ................................. 32,- 
 

 

Teplé předkrmy:  
  90g Pikantní vepřová játra restovaná ............................. 68,-  

 90g Ďábelská topinka s křenem ...................................... 69,- 

 

Speciality šéfkuchaře *: 
300g  Ohnivý rumpsteak .................................................. 219,- 
 (trojitá roštěná s cibulkou, anglickou slaninou a feferony) 

250g Talíř „Plzeňský dvůr ............................................... 189,- 
  (vepřový vrabec, uzená krkovička a opečená klobáska, červené a bílé dušené zelí,  

  bramboráčky a houskové knedlíky) 

200g Guláš „Prazdroj“ .................................................... 165,- 
 (připravený na pivě, s jemně nakrájenou cibulkou v salámovém hnízdě, sázeným vejcem,   

 podávaný s bramboráčky  a houskovými knedlíky)  

300g Mix grill .................................................................. 179,- 
  ( vepřová pannenka, kuřecí prsíčka a vepřová játra na roštu, slaninový hřebínek )) 
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Ryby*: 

 200g  Lososový steak na zelenině „Julienne“ ....................... 195,- 

 150g  Pstruh na másle ................................................... 105,- 

 150g  Pstruh po mlynářsku ........................................... 105,- 

 200g  Smažené rybí filé ................................................. 119,- 

doplatek na váhu pstruha 10g ........................................... 7,- 

 

Hotová jídla: 
 

150g   Svíčková hovězí pečeně na smetaně, 

  houskové knedlíky, brusinkový terč se šlehačkou .............. 149,- 

200g  Kapucínský hovězí guláš, 

  houskové knedlíky ....................................................... 134,- 

200g  Vepřový vrabec, 

  dušené zelí, bramborové knedlíky s cibulkou .................... 134,- 

300g  Kachní stehno pečené,  

         červené zelí, ½ houskové, ½ bramborové knedlíky .... 175,- 

 

Jídla na objednávku*: 
 

Hovězí maso: 
 200g Beefsteak .............................................................. 265,- 

 200g Beefsteak s grilovanou zeleninou ................................ 289,- 

 200g Roštěná na grilu s bylinkovým máslem ..................... 159,- 

 200g Roštěná na grilu s omáčkou z lesních hříbků ................... 169,- 
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Vepřové maso: 
  

 200g  Grilovaná panenka s fazolkami restovanými na slanině 179,- 

 150g  Panenka gratinovaná s parmazánem,  

          podávaná na másle s opečenou cibulí a česnekem ...... 179,- 

 200g  Kotleta na červeném pepři, bylinkové máslo ......... 149,- 

 200g  Krkovice s pepřovou omáčkou ............................ 149,- 

 150g  Smažený vepřový řízek ........................................ 109,-

 150g  Vepřová játra na roštu, slaninový hřebínek ................. 99,- 
 

Drůbež * : 

 200g  Kuřecí prsa na roštu. ........................................... 109,- 

 200g  Kuřecí steak  

 špikovaný sušenými rajčaty bylinkovým máslem. ..... 159,- 

 150g  Kuřecí steak s listovým špenátem a smetanou ......... 149,- 

 150g  Smažený kuřecí řízek .........................................  109,-

 150g  Kuřecí prsíčka na čínský způsob. ....................... 139,- 

Smažené sýry: 

 100g  Smažený eidam ...................................................... 95,- 

 100g  Smažený hermelín ................................................. 95,- 

 100g  Smažený hermelín v bramboráku ....................... 119,- 

Bezmasá jídla : 

 300g  Labužnické brambůrky ......................................... 59,- 
  (restované s cibulí a kmínem, sypané uzeným sýrem) 

 200g  Míchaná zelenina na másle ................................... 59,- 

 150g  Omeleta se žampióny ............................................. 59,- 

 300g  Grilovaná zelenina ................................................. 59,- 
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Dětská jídla :  

  90g  Smažené kuřecí nuggety ........................................ 89,- 

  90g  Kuřecí medailonky na másle ................................. 89,- 

 

Saláty : 
   200g Zeleninový  ............................................................. 55,- 

                     - rajčatový, okurkový, paprikový, míchaný 

   230g  Šopský ....................................................................................... 65,- 

   260g  Řecký s olivami a balkánským sýrem .......................... 69,- 

 

Přílohy : 
 Brambory:200g vařené, maštěné ............................................ 29,- 

      200g opečené ........................................................ 29,- 

      200g smažené hranolky ......................................... 29,- 

      150g americké s česnekem .................................... 29,- 

      150g bramboráčky (4ks) ........................................ 29,- 

      200g  šťouchané s cibulkou ................................... 29,- 
 

 Knedlíky:  200g bramborové .................................................. 29,- 

     160g houskové, kynuté ........................................... 29,- 
 

 Rýže:    150g  dušená .......................................................... 29,- 

     150g  šunková......................................................... 29,- 
 

 Pečivo:  1 ks rohlík nebo krajíc chleba ................................ 5,- 

 Ostatní: 

  200g  Fazolové lusky restované na slanině  ........ 49,-  
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Dochucovací omáčky: 

studené 

  50g  Tatarská omáčka ......................................................................... 25,- 

  50g  Sladká chilli ....................................................................... 25,- 

1porce kečup  .......................................................................... 12,- 

teplé 

 50g   Pepřová  ........................................................................... 29-, 

 50g   Houbová ........................................................................... 29,- 

Moučníky : 

   1 ks  Domácí jablkový štrůdl ......................................... 59,- 

   2 k    Zmrzlina s teplým ovocem a šlehačkou ............... 69,- 

  4 ks   Bramborové knedlíky se švestkami, mákem a máslem  . 69,- 

  1 ks   Medovník............................................................... 49,- 
 

Zmrzlinové poháry : 

 Pohár s míchaným ovocem ............................................ 62,- 

 Zmrzlina se šlehačkou a čokoládou ............................... 45,- 

Sýry : 

 110g  Sýrový talíř -  eidam, hermelín, uzený, máslo ...... 69,- 

 100g  Eidam s máslem .................................................... 69,- 

 100g  Hermelín s máslem ............................................... 69,- 

 100g  Niva s máslem ....................................................... 69,- 

 100g  Olomoucké tvarůžky s máslem a cibulkou ........... 69,- 
♦ ♦ ♦ 

Jídla připravujeme z čerstvých surovin a technologie úpravyvyžaduje svůj čas. 

Pospícháte-li, upozorněte obsluhu. 

DOBROU  CHUŤ ! 
 

Jídla s láskou připravil šéfkuchař pan Lukáš Hovorka s kolektivem 
 

Váha masa je uvedena v syrovém stavu 
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Nabízíme 
 

 

Od 15.00 hodin 

 

100g Tatarský biftek z pravé svíčkové .................. 165,- 
              připravovaný na objednávku - na přání i namícháme 

v ceně jsou 4ks ½ krajíce topinek s česnekem 
 

  1 ks Topinka (2x 1/2 krajíce) s česnekem  ................... 10,- 
 

 

500g  Pečená uzená žebra* ............................... 155,-
 s křenem a hořčicí a feferonkami, 2ks chléb 
 

 

  250g  Pečené vepřové koleno ........................... 109, - 
 podávané s křenem, hořčicí, feferonkami, 2ks chléb 

 
Na přání Vám do 24 hodin připravíme: 

   Celou pečenou kachnu - 4 porce ................................. 580,- 
 

 

 

Při vyúčtování  

obdrží host účtenku z pokladny  

 ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

* váha masa je v syrovém stavu popřípadě i s kostí 
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SALÁTOVÉ MENU: 
 

 
450g 

Zeleninový salát s LOSOSEM 
 

Variace listových salátů, paprika, rajčata, 

pepř, sůl, ocet, olivový olej,  

koprový dresink  

grilované kousky lososa 

 

139,- 

 

 
450g 

Zeleninový salát „GRIL“ 
-s grilovaným kuřecím masem 

      

 Variace listových salátů, paprika, rajčata, 

pepř, sůl, ocet, olivový olej, 

jogurtový dresink bylinkový, 

                             grilovaná krájená kuřecí prsíčka 
 

139,- 
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VaŠ,s.r.o., Šumavská 29a, 602 00  Brno 

www.plzenskydvur.cz 

restaurace@plzenskydvur.cz 

 

 

Naše - Vaše restaurace  
je v provozu od srpna 1993. Vznikla rekonstrukcí zdevastované 

budovy Katedry jazyků VUT, zkultivováním zpustošeného okolí  

a vybudováním klasické zahradní restaurace s dětským hřištěm 

 pod letitými kaštany. 
 

Restaurace Plzeňský dvůr je již tradiční gastronomické zařízení, 

opakovaně vyhledávané jak domácími, tak zahraničními hosty. Naším 

hlavním cílem je poskytování kvality za rozumnou cenu. 
 

Salonek pro cca 15 - 50 osob zajišťuje slavnostní stolování při 

slavnostních hostinách, rodinných oslavách,  

firemních i přátelských posezení. 
 

Od roku 1996 spolupracujeme a Plzeňským Prazdrojem 

a čepujeme plzeňské pivo. Od roku 1997 jsme držiteli certifikátu  

za dodržení nejvyšší kvality čepování plzeňského piva.  
 

Příjemné posezení v zahradní restauraci pod širým nebem  

přináší denně několik stovek ukázněných a spokojených hostů,  

ale i úskalí. Daří se nám udržet klidné soužití sousedy, 

avšak povinností je dodržení hlukových limitů po 22. hodině.  
 

Doufáme, že i Vaše spokojenost  

bude tou nejlepší vizitkou naší práce.  

mailto:restaurace@plzenskydvur.cz


 

Dobrou chuť 
přejí zaměstnanci 

 

                    
 


