
Dršťková polévka | vepřová nožička | rozpečený chléb 
| majoránka v sádle

69

Drůbeží kaldoun | játrové knedlíčky | kořenová zelenina 63

Nakládané sýry | bylinkový olej | čerstvý chléb 155

Koleno v sádle | hrubozrnná hořčice | čerstvý chléb 85

Naše bramborové noky s grilovanou cuketou 
| pesto ze sušených rajčat | smetana | bazalka
+ kuřecí steak 100g

199

+65

Kuřecí steak | grilovaná sezónní zelenina 245

Krokety z kozího sýra | listový salát | červená řepa  
| vinaigrette z nakládaných rozinek

215

Grilovaný hermelín glazovaný černým pivem
| perníková krusta | bylinková brioška

175

Listový salát s filírovaným kachním prsem
| pomerančový vinaigrette | cherry rajčata | vlašské ořechy

220

Malý míchaný salát 
| kysané zelí | hlávkové zelí | okurka | mrkev | cibulky

55

Malý salát z řepy | křen 55

Kachní prso sous-vide 
| smetanová kapusta | naše bramborové lokše

290

Steak z vepřové pečeně | restované fazolky | anglická slanina
| gratinované brambory

279

Konfitované́ kachní stehno | červené zelí s jablky
| variace domácích knedlíků

289

Hovězí guláš na plzeňském ležáku
| Pilsner Urquell | špekový knedlík

222

Řízek | kuřecí | domácí bramborový salát 220

Řízek | vepřový | domácí bramborový salát 215

Smažák z goudy 
| vařené brambory | máslo | pažitka | domácí tatarská omáčka

199

Dle denní nabídky

Brownies s malinami 69

Vepřové koleno pečené na plzeňském pivu | čerstvý chléb 
| salát z křimického zelí | po zazvonění našeho zvonu

375

Výpečky z vepřové plece a kolena | hořčicový dip 
| strouhaný křen | nakládané okurky | čerstvý chléb

200g
400g

199
367

Čerstvě namíchaný hovězí tatarák | topinky na sádle
125g
250g
500g

275
455
805

Výběr z našich chuťovek | pastrami | nakládané sýry 
| koleno v sádle | pivní utopenec | salát z červené řepy

500g 385

Trhané uzené žebro na rozpečeném chlebu 
| pikantní dip | okurky

195

Hospodska pastrami | na plátky nakrájené zauzené 
hovězí | domácí chlebový sendvič  | pikantní dresink se 
zelím | salátek z kysané zeleniny

195

Pivní utopenec naložený v černém pivu | čerstvý chléb 90

Bramborové lupínky | pikantní chipotle dip 130

Pivní sýrové prkénko | krokety z kozího sýra | tatarák 
z pivního sýra | nakládaný sýr | čedarové nugety 
s jalapeños | višňové chutney | náš rozpečený chléb  

280

Kromě stálé „à la carte“ nabídky pro Vás každý večer připravujeme
i moderně pojaté sezónní menu. Při jeho přípravě maximálně využíváme
čerstvé suroviny od lokálních farmářů a dodavatelů.

V Plzeňce bije plzeňské srdce kvalitní gastronomie. Obrazně i doslova.
Každý den totiž údery srdce našeho zvonu oznamují buď naražení nového
tanku nebo dopečení čerstvé várky 1,2 kg dozlatova pečených kolen.

Plzeňka nabízí v jednom prostoru čtyři zážitky. V „Hodovně“ si nejvíce
užijete přátelskou a energickou atmosféru kvalitní hospody. V klidnějším
„Salónku“ si naopak můžete vychutnat rodinný oběd nebo naopak
naplánovat velkou večerní oslavu až pro 40 lidí. „Klubovna“ v zadní částí
Plzeňky slouží pro menší oslavy do 20 lidí či pro pracovní obědy a večeře.
A konečně štamgastský a živelný “Šenk“ s ikonickým výčepem
a podhledovými tanky, mezi kterými visí náš zvon.

A nesmíme zapomenout ani na naši zahrádku v Riegrově ulici, na kterou se
vejde 80 sedících hostů a na kterou svítí slunce Riegrovou ulicí tak akorát
včas kolem šesté večer.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Alergeny jsou dostupné na vyžádání u personálu. Gramáže jsou 
uváděny v syrovém stavu. Poloviční porce jsou účtovány za 70% původní ceny.

Chef: Václav Čapek

Rezervace: 732 175 124
Facebook: @plzenkaplzen

Instagram: @plzenka_plzen
Web: www.plzenkaplzen.cz

Adresa: Riegrova 7, Plzeň



0,15L 0,75l

Pinot Gris (Rulandské šedé) | Obelisk | PS 
| polosuché

79 395

Riesling | Německo | Dr. Loosen | Mosel | suché 96 480

Pálava | Obelisk | VZH | suché 114 570

Sauvignon | Itálie | Scolaris | Gorizia | suché ---- 589

Ryzlink vlašský | Obelisk | PS | polosuché ---- 589

Chardonnay | Obelisk | PS | suché ---- 460

0,15L 0,75l

Cuvée rosé | Obelisk | polosuché 89 445

0,15L 0,75l

Primitivo | Itálie | Cantine de Falco | Puglia 96 480

Odoardi Terra Damia | Itálie | Kalábrie ---- 650

Rioja Gran Reserva | Španělsko | Leza García ---- 990

Jean Guérinot | Blanc de Blancs ---- 1345

0,15L 0,75l

Prosecco Valdobiadenne DOC 114 570

Bohemia Sekt Chardonnay | Brut ---- 425

Bohemia Prestige Chardonnay Brut | Prestige ---- 495

Bohemia Sekt La Fleur | Demi sec ---- 425

Domácí limonáda dle denní nabídky 0,4l 65

Domácí ledový čaj s moštem a medem 0,4l 65

Karafa filtrované vody perlivá / neperlivá 0,7l 45

Espresso Reserva  | Ristretto | Lungo 49

Espresso Doppio 69

Cappuccino 67

Espresso Tonic (espresso | Thomas Henry Tonic) 89

Dilmah: černý | ovocný | zelený 54

Pomeranč | Jablko | Jahoda  0,2l 55

Royal Crown Cola | Slim 0,25l 55

Kofola Original 0,25l 52

Targa florio | citron / pomeranč 0,25l 55

Chito Tonic 0,2l 55

Rajec voda | perlivá / jemně perlivá / neperlivá 0,33l 42

Red Bull Original 0,25l 75

4CL

Medová hruška 35% 79

Hruškovice 50% 79

Hruškovice Barrique 43% 124

Slivovice 50% 79

Meruňkovice 50% 79

Peppermint Premium 69

Griotka Premium 69

Vodka Premium 79

Craft Gin 79

Gin Gordon’s (Británie) & Thomas Henry Tonic 119

Pink Gin Gordon’s (Británie) & Thomas Henry Tonic 119

Malfy Gin Grapefruit (Itálie) & Thomas Henry Tonic 134

Špork Craft gin (CZE) & Thomas Henry Tonic 129

Nealko Gin Ceder’s (JAR) & Thomas Henry Tonic 129

Aperol Spritz
(Aperol | Perlsecco | soda | pomeranč)

119

4cl

Vodka: Smirnoff Red 79

Rum: Havana Añejo 3 y.o. 79

Rum: Captain Morgan Spiced 79

Rum: Legendario 109

Rum: Diplomatico 12y 149

Rum: Božkov Republica Exclusive 79

Whiskey (Irsko): Jameson 84

Whisky (Skotsko): Johnnie Walker Red Label 84

Whiskey (Tennessee): Jack Daniel’s | Honey 94

Becherovka | Lemond 69

Fernet Stock | Citrus 69

Jägermeister 79

Božkov Tuzemák 54

Pilsner Urquell
šnyt | mlíko
hladinka

0,28l
0,48l

52
62

Velkopopovický Kozel Černý
šnyt
hladinka

0,28l
0,48l

51
61

Řezané pivo 0,48l 62

Birell světlý | Pomelo & Grep
malé
velké

0,28l
0,48l

49
59

Volba sládků 0,4l 62

Prager cider (lahev) 0,33l 69

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Alergeny jsou dostupné na vyžádání u personálu. Gramáže 
jsou uváděny v syrovém stavu. Poloviční porce jsou účtovány za 70% původní ceny.

Chef: Václav Čapek

Rezervace: 732 175 124
Facebook: @plzenkaplzen

Instagram: @plzenka_plzen
Web: www.plzenkaplzen.cz

Adresa: Riegrova 7, Plzeň


