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Jídelní lístek 

Něco  k pivu nebo jen tak: 

1ks Utopenec křaltovně zdělaný……………….............29,- 

(nakládaný špekáček v nálevu, feferonka, chléb) 

150g Domácí Hanušova tlačenka…….……......…........48,- 

(tlačenka s cibulí a octem, chléb) 

150g Serný šín……………………….........…......…...75,- 

(hermelín, niva , eidam) 

100g   Tvarůžek na chlebu………………........…...……36,- 

(Chléb s máslem, tvarůžek, pažitka) 

 

Teplé předkrmy: 

1 Ks Rychtářská topenice………………….............……69,- 

(Topinka s pikantní masovou směsí, strouhaný sýr) 

150g Pekelné klobás s ďáblovou marterií……............…49,- 

( klobása, pikantní omáčka, křen, okurka) 

3ks  Míchaná vejce s anglickou slaninou..……................45,- 
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Polévky: 

0,3l Česnekový lekvar  frejíře Křištofa…....................….32,- 

( Česneková polévka s uzeninou, sýrem a opékaným chlebem) 

0,3l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky.................…...…30,- 

 

Vybrané koštné krmě kuchařů naší krčmy: 

 

krmě z našeho pašíka 

200g  Vepřový steak po Rychtářsku……..…..............…..98,- 

(vepřový steak, cibule, hořčice, obloha) 

200g  Smažený vepřový řízek, obloha...............................82,- 

200g  Rychtářský nářez, obloha.....................................102,- 

(pikantní masová směs, paprika, cibule, feferónka, tabasco) 

200g  Rychtářova panenka, obloha.................................138,- 

(panenka z vepřového masa, sůl, pepř, hořčice, 2 druhy sýru) 

300g Cmunda po rychtářsku...........................................85,- 

(bramborák, zelí, uzené maso, osmažená cibulka) 

 

krmě z ptactva rozličného 

200g  Přírodní kuřecí řízek se šunkou a sýrem, 

obloha..........................................................................85,- 
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200g  Hanušův měšec , obloha.......................................99,- 

(smažená kuřecí kapsa plněná šunkou, sýrem a broskví) 

200g  Smažený kuřecí řízek, obloha.................................82,- 

200g  Kuřecí směs paní Rychtářové...............................105,- 

( kuřecí nudličky, žampióny, cibule, smetana) 

200g  Lapkova směs na bramboráku.............................117,- 

(pikantní masová směs, bramborák) 

¼  Kachnička z Rychtářského rybníčka, zelí, houskový 

knedlík……………….......……..……..........................119,- 

 

Krmě z ryb 

200g  Pstruh na másle, obloha.....................................138,- 

 

krmě bezmasé 

150g  Smažený sýr .................................................... 65,- 

200g  Smažený hermelín..............................................79,- 

 

Saláty 

300g Konšelský salát...........................................86,- 

(ledový salát, rajče, paprika, okurek, osmažené kousky kuřecího masa, dresing) 
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300g Těstovinový salát s francouzským dresingem.........62,- 

150g Rajčatový salát s cibulí.......................................32,- 

 

Přílohy: 

200g Rychtářské brambory...........................................26,- 

(kořeněné brambory restované s česnekem) 

200g Vařené brambory……….…………………....….…20,- 

200g Hranolky………………….………………...…..…22,- 

200g  Opékané brambory…………….…………...…..….22,- 

200g  Americké brambory..............................................25,- 

200g Šťouchané brambory s cibulkou……..…….........….25,- 

200g  bramboráčky.......................................................28,- 

200g  Bramborový salát s majonézou..............................35,- 

200g Houskový knedlík.................................................22,- 

 

Něco sladkého: 

2ks Palačinka s marmeládou a šlehačkou........................48,- 

2ks Palačinka s ovocem, zmrzlinou a šlehačka.................59,- 

Ovocný pohár se zmrzlinou a  šlehačkou...........................42,- 

Ovocný pohár se šlehačkou.............................................38,- 


