
RESTAURACE NA RYBNÍČKU 
www.kdnarybnicku.cz 

JÍDELNÍ LÍSTEK 

POLÉVKY: 
0,33l   Poctivá česnečka s chlebovými krutóny, sýrem a anglickou slaninou  49 Kč  
0,33l   Krém z dýně Hokkaidó s kokosovým mlékem a slunečnicovými semínky 49 Kč 
 

HLAVNÍ CHODY: 
350g Domácí bramborové noky se sušenými rajčaty a rukolou, sypané hoblinkami 

parmazánu          149 Kč 
350g Domácí bramborové noky s kuřecím masem, listovým  špenátem, smetanou a 

hoblinkami parmezánu        189 Kč 
150g Kuřecí SUPRÉME upravené metodou SOUS-VIDE, podávané s pečenou dýní  

Hokkaidó a omáčkou z portského vína       189 Kč 
150g Filírovaný kuřecí steak plněný mozzarellou, sušenými rajčaty a bazalkou balený 

v prosciuttu s domácí demi-glace omáčkou, šťouchaný brambor s pažitkou  
a máslem          199 Kč 

150g Sezamové řízečky z vepřové panenky s bramborovou kaší a salátkem z polníčku a 
výhonků china rose se švestkovým balzamikem     219 Kč 

150g Vepřová panenka upravená metodou SOUS-VIDE plněná anglickou slaninou  
a kozím sýrem, cuketové placičky       229 Kč 

 150g Grilovaný losos Gorbuša podávaný na lůžku z těstovin Tagliatelle se sušenými  
rajčaty, bazalkou ovoněné citrónovou trávou     249 Kč 

200g Medailonky z vyzrálého hovězího steaku DIAMOND s liškovou omáčkou a  
brambory Grenaille s karamelizovanou cibulkou    289 Kč 

   

SALÁTY: 
350g Salát z čerstvé zeleniny na rukolovém lůžku s bazalkovým pestem, mozzarellou, 

prosciuttem a konopným semínkem, bylinková bagetka   149 Kč 
350g Směs sedmi druhů salátů s grilovanou vepřovou panenkou, praženými mandlemi, 

sušenými švestkami a francouzským dresinkem, bylinková bagetka   159 Kč 
350g Salát CAESAR z římských listů s grilovaným kuřecím masem, prosciuttem,  

hoblinkami parmezánu a krutónky z bílého chleba    159 Kč 
350g Salát CAESAR z římských listů s grilovaným lososem Gorbuša, prosciuttem,   

hoblinkami parmezánu a krutónky z bílého chleba    169 Kč 
 
DEZERT: 
100g Převrácený cheesecake s nektarinkovým pyré     59 Kč  

 

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. 

Gramáž masa je uváděna v syrovém stavu 

Najdete nás na: www.facebook.com/narybnicku 
www.menicko.cz/restaurace-na-rybnicku 

http://www.kdnarybnicku.cz/
http://www.facebook.com/narybnicku
http://www.menicko.cz/restaurace-na-rybnicku
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SPECIALITY K PIVU A VÍNU 
 

 

200g Smažené bramborové lupínky         59 Kč  

 

200g Smažené bramborové lupínky, česnekový dip, sweet chilli omáčka  79 Kč  

 

100g Grilovaný hermelín v prosciuttu, brusinková omáčka, byl. bagetka  99 Kč  

 

100g Grilovaný kozí sýr balený v anglické slanině, rukolový salátek, bylinková  

bagetka          99 Kč 

 

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

plnotučná hořčice                 169 Kč  

 

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

plnotučná hořčice          319 Kč 

 

200g Hovězí BURGER JACK DANIELS s čedarem, opečenou slaninou a zeleninou,  

steakové hranolky          199 Kč 

 

150g Tatarský biftek z hovězího DIAMOND steaku, česnek, topinky  199 Kč 

(dle domluvy si můžete tatarák namíchat a dochutit sami) 
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