RESTAURACE

Jídelní a nápojový
Lístek

Vítejte
v REPUBLICE
Právě se nacházíte v jednom z nejlépe zachovalých měšťanských domů v Plzni.
Mezi lety 1542 – 1553 prošel renesanční přestavbou. Barokní úpravy na přelomu 17. a 18. století
vedly ke změně dispozice a rozšíření celého domu. Od roku 1700 zde byla lékárna “ U černého
orla” a současný vzhled fasády je syntézou novorenesančních úprav z roku 1882 na vrcholně
barokním průčelí z druhé třetiny 18. století.

Budova prošla rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí v letech 2012 – 2017 a díky tomu Vás můžeme s
potěšením přivítat v naší restauraci REPUBLIKA . Vaříme po celý den, od snídaní po večeře. V
našem menu najdete klasickou českou kuchyni, ale také mezinárodní speciality.

Nezapomeňte navštívit naše historické podzemí vybudované v polovině 16. století, které také
prošlo náročnou rekonstrukcí. Dnes to v něm opět žije – nachází se tu club s cocktail barem a
samostatný music bar, kde na Vás budou čekat ty nejlepší DJs. Na dvou barech Vás čeká tým
barmanů, kteří jsou připraveni splnit Vaše přání. Nabízíme široký výběr z alko a nealko drinků,
prémiového alkoholu a cocktailů. Bonusem našeho clubu je provoz kuchyně, kde si můžete
pochutnat na burgerech, tortillách, kuřecích stehýnkách a dalších dobrotách.

Najdete nás přímo v srdci Plzně.

Club & Music Republika se těší na Vaši návštěvu.

Předkrmy ( Starters )

100 g Pečená kuřecí křidýlka s domácí BBQ a orientální salát

125 ,-Kč

(Fried chicken wings with homemade BBQ sauce and oriental salad)
(Gebratene Hänchenflügel mit hausgemachter BBQ Sauce und orientalem Salat)

70 g Hovězí carpaccio s rukolou a parmezánem

195,- Kč

(Beef carpaccio with arugula and parmesan)
(Rind-Carpaccio mit Rucola und Parmesan)

2 ks Zapečené Portobello plněné modrým sýrem

120,-Kč

(Baked Portobello / Champignon filled with blue cheese)
(Aufgebackenes Portobello/Champignon gefüllt mit Schimmelkäse)

100g Tempura batter mix (variace mořských plodů obalované v těstíčku)

165,-Kč

(Tempura batter mix (Variation of dough-breaded seafood)
(Tempura batter mix (Variation der im Teig panierten Meeresfrüchte)

80g

Domácí paštika s kuřecích jater s marmeladou z červené cibule, toust

139,-Kč

(Homemade liver pâté made of chicken livers with red onions jam, toast)
(Hausgemachte Leberpastete aus Hänchenlebern mit roter zwiebeln Marmelade, toast)

Polévky ( Soups ) (Suppen)
0,3 l Domácí vývar s játrovými knedlíčky

49,-Kč

(Homemade broth with liver dumplings toast)
(Hausgemachte Brühe mit Leberknödeln)

0,3 l Šumavská bramboračka s houbami

49,-Kč

(Bohemian Forest potato soup with mushrooms)
(Böhmerwälder Kartoffelsuppe mit Pilzen)

0,3 l Tomatová polévka zdobená cream fresh a bazalkou
(Tomato soup with crème fraîche and basil)
(Tomatensuppe mit Crème fraîche und Basilikum)

49,-Kč

Specialita šéfkuchaře

200g Pečený vepřový bok, červené zelí, Dauphinoise brambory, pepřová omáčka s jablky a jablečné purée
(Gebratenes Schweinefleisch,rotes Kraut, Dauphinoise Kartoffeln, Pfeffersosse mit Äpfeln und Apfelpüree)
(Roast pork, red cabbage, dauphinoise potato, pepper sauce with apples and apple puree)

Česká Kuchyně ( Czech dishes ) (Tschechische Küche)
150 g Výpečky z vepřového ramínka, bílé zelí, variace knedlíků.

149,-Kč

(Roasted pork shoulder, white cabbage and a selection of dumplings)
(Schweineschulter-Braten mit Weißkohl und Knödelvariation)

150g Svíčková na smetaně s citrónem a brusinkami, houskový knedlík

159,-Kč

(Sirloin on cream with lemon and cranberries, bohemian dumplings)
(Lendenbraten auf Sahne mit Zitrone und Preiselbeeren, böhmische Knödel)

150g Hovězí guláš zdobený cibulí, špekový knedlík

159,-Kč

(Beef goulash, garnished with onion, bacon dumplings)
(Rindgulasch , gescmückt mit Zwiebel, Speckknödel)

400g Vepřová žebra “ REPUBLIKA “ s hořčicí a křenem, pečivo

189,-Kč

(Pork ribs “Republika” with mustard and horseradish, bread)
(Schweinerippchen “ Republika “ mit Senf und Meerrettich, Gebäck)

200g Konfitované kachní stehno na kmínovém sádle s variací knedlíků a bílým zelím

215,-Kč

(Confit duck leg on cumin bacon with dumpling variation and white cabbage)
(Confierte Entenkeule auf dem Kümmelspeck mit Knödelvariation und weissem Kraut)

800g Pečené vepřové koleno na černém pivě, čerstvý křen, hořčice, chléb
(Baked pork leg on the black beer, fresh horseradish, mustard, bread)
(Gebackene Schweinkeule auf dem schwarzen Bier, frischer Kren, Senf, Brot)

235,-Kč

235,-Kč

K vínu a pivu
300g Masové prkénko ( vepřová žebra, kuřecí křídla, mini klobásky, kuřecí paštika)

225,-Kč

(Meat board (pork ribs, chicken wings, mini sausages, chicken liver pate)
(Fleischbrett(Schweinerippen,Hänchenflügel,mini Bratwurst, Hänchenleberpastete) )

300g Sýrové prkénko (variace sýrů, bagetka)

225,-Kč

(Cheese board (cheese variation, baguette)
(Käsebrett(Käsevariation, Baguette)

Mezinárodní kuchyně ( International )

200g Kuřecí slaninová kapsa plněná ratatouille zapečená s cheddarem

195,-Kč

(Chicken bacon pocket filled with ratatouille, au gratin with cheddar cheese)
(Hühnerfleisch gefüllt mit Speck und Ratatouille, mit Cheddar überbacken)

150g Smažený kuřecí řízek v křupavé Panco strouhance se sweet chilli omáčkou

155,-Kč

(Chicken schnitzel fried in crispy Panco bread crumbs with sweet chilli sauce)
(Paniertes Hühnerschnitzel in knuspriger Panco-Semmelbrösel mit Sweet-Chili-Soße)

150g Kuře Tandoori, opečené cibulové brambory, nakládaná zelenina, okurková raita

195,-Kč

(Chicken tandoori, baked potatoes with onions, pickled vegetables)
(Hänchen Tandoori, gebackene Kartoffeln mit Zwiebeln, eingelegtes Gemüse)

200g Grilovaná vepřová panenka ve slanině

199,-Kč

(Pork sirloin grilled in bacon)
(Gegrillte Schweinelende im Speck)

200g Hovězí biftek podávaný s grilovanou zeleninou a omáčkou z barevného pepře

455,-Kč

(Beefsteak served with vegetable skewer and coloured pepper sauce)
(Rindersteak mit Gemüsespieß und Soße aus buntem Pfeffer)

300g Hovězí Entrecote podávaný s fazolovými lusky se slaninou
(Beef Entrecote served with string beans with bacon)
(Rinder-Entrecote mit grünen Bohnen und Speck)

455,-Kč

Saláty ( Salads ) (Salate)
300g Caesar s kuřecím masem a slaninou

179,-Kč

(Caesar salad with chicken and bacon)
(Caesar-Salat mit Hühnerfleisch und Speck)

300g Variace salátových listu s pečenými paprikami, cuketou a hovězím masem

215,-Kč

(Variation of lettuce leaves with baked peppers, zukette and beef)
(Variation der Salatblätter mit gebackene Paprikas, Zukette und Rindfleisch)

Ryby ( Fish ) (Fisch)

200g Mořský ďas se zeleninovou salsou a Chorizem

295,-Kč

(Monkfish with vegetable salad and chorizo)
(Seeteufel mit Gemüsesalza und Chorizo)

200g Steak z lososa s pečenou zeleninou, citronovo-koprovou omáčkou

285,-Kč

(Salmon steak with baked vegetables, and lemon - dill sauce)
(Lachssteak mit gebackenem Gemüse, und Zitrone – Dill Sosse)

Těstoviny ( Pasta ) (Nudelgerichte)
300g Špagety Aglio olio peperoncino

159,-Kč

(Spaghetti aglio olio peperoncino)
(Spaghetti Aglio olio peperoncino)

300g Špagety s lososem a bylinkovou omáčkou

179,-Kč

(Spaghetti with salmon and herb sauce)
(Spaghetti mit Lachs und Kräutersosse)

100g Pappardelle s kuřecím masem a špenátem
(Pappardelle wit chicken and spinach)
(Papardelle mit Hänchenfleisch und Spinat)

169,-Kč

Vegetariánské pokrmy ( Vegetarian ) (Vegetarische Gericht)

200g Risotto s červenou řepou, smažené zastřené vejce a parmazánové hobliny.

135,-Kč

(Risotto with red turnip, fried egg and chips from Parmesan cheese)
(Risotto mit roter Rüb, gebratenes belegtes Ei und Hobelspänen aus dem Parmesan Käse)

150g Smažený sýr gouda

99,-Kč

(Fried cheese gouda)
(Panierter Käse Gouda)

Příloha ( Side dishes )
150g Rýže

30,-Kč

(Rice)
(Reis)

150g Hranolky

35,-Kč

(Chips)
(Pommes-frites)

200g Vařený brambor

45,-Kč

(Boiled potatoes)
(Gekochte Kartoffeln)

200g Opečený brambor s tymiánem

45,-Kč

(Roasted potatoes with thyme)
(Geröstete Kartoffeln mit Thymian)

200g Grilovaná zelenina

80,-Kč

(Grilled vegetables)
(Gegrilltes Gemüse)

100g Štouchaný brambor s cibulkou a slaninou

50,-Kč

(Mashed potatoes with onion and bacon)
(Quetschkartoffeln mit Zwiebel und Speck)

150g Bramborové chips
(Potato crisps)
(Kartoffelchips)

45,-Kč

100g Fazolové lusky se slaninou

65,-Kč

(String beans with bacon)
(Bohnenschoten mit Speck)

1Ks Rozpečená bagetka s bylinkami

45,-Kč

(Small baked baguette with herbs)
(Gebratenes Baguette mit Kräutern)

1Ks

Pečivo

5,-Kč

(Bread)
(Gebäck)

Omáčky (sauces) (Soucen)
70g Tatarská omáčka/Tatarsosse

30,-Kč

70g Kečup/Ketschup

30,-Kč

70g Sweet chilli omáčka/Sweet chili Sosse

35,-Kč

70g Česnekový dip/Knoblauchdip

35,-Kč

70g BBQ

35,-Kč

70g Pepřová omáčka/Pfeffer Sosse

35,-Kč

70g Houbová omáčka/Pilzsosse

35,-Kč

70g Sýrová omáčka/Käsesosse

35,-Kč

Dezerty ( Sweet )

Dle denní nabídky (Laut Tagesangebot,by the daily menu)

89,-Kč

„Pokrmy (nápoje) obsahují alergeny. Informace o konkrétních alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici
(žádejte) u obsluhy.“
(Meals and drinks may contain allergens. Information on the specific allergens present in the meals on offer is available
upon request from the restaurant staff.)
(„Die Gerichte (Getränke) enthalten Allergene. Über konkrete Allergene, die in den Gerichten enthalten sind, informieren
Sie sich bitte beim Bedienungspersonal.“)

Nápojový lístek
Pivo (Beer)
Pilsner urquell
Pilsner urquell
Kozel tmavé výčepní (dark draught)
Kozel tmavé výčepní, (dark draught)
Řezané (half and half)
Řezané (half and half)
Kingswood Apple Cider
Birell (nealko) (non-alcoholic)
Celia (bez lepkové) (gluten-free)

0,5l
0,3l
0,5l
0,3l
0,5l
0,3l
0,4l
0,33l lahev
0,5l lahev

45,32,35,28,35,28,42,23,42,-

Nealko (Soft drinks)
Coca-Cola
Coca-Cola Light
Sprite
Fanta
Kinley Tonic water
Kinley Ginger Ale
Nestea Ice
Pfanner Juice
Bonaqua
Coralba
Coralba
Redbull
Fresh orange
Domácí limonáda

0,2l lahev
0,2l lahev
0,2l lahev
0,2l lahev
0,25l lahev
0,25l lahev
0,2l lahev
0,2l lahev
0,25l lahev
0,25l lahev
0,75l lahev
0,25l lahev (
0,2l
0,4l

35,35,35,35,35,35,35,35,32,45,75,65,55,50,-

Vína rozlévaná 0,15dcl (Wines served by the glass)
Dle nabídky z Vinařství Skalák

65,-

(As per the offer from Skalák Winery)

Prosecco

0,2l

Lambrusco 0,2l

70,60,-

Vermut & Aperitiv (Vermouth & Aperitif)
Cinzano Blanco, Dry, Rosso 5cl
Campari 4cl
Aperol 4cl
Crodino 0,1l

45,50,50,50,-

Porto 4cl (Port)
Sandeman Port Ruby
Royal Oporto 10 Y

55,110,-

Vodka 4cl
Absolut Vodka
Russian Standart Original

55,55,-

Rum 4cl
Havana Club Aňejo 3Aňos
Havana Club Aňejo 7 Aňos
Zacapa 23
Zacapa X.O.
Diplomático Exclusiva
Legendario Elixir
Capitan Morgan Spiced

55,90,140,280,120,75,55,-

Gin 4cl
Beefeater
Hendrick´s Gin

55,95,-

Scotch Whisky 4cl
Chivas Regal 12 YO
Chivas Regal Extra
Johnnie Walker Red Label
Glenfiddich 12 YO Single Malt

Jameson
Tullamore D.E.W.

110,160,65,110,-

Irish Whiskey 4cl
65,65,-

American Whiskey 4cl
Jim Beam
Jack Daniel‘s

65,75,-

Brandy 4cl
Metaxa 5*
Metaxa 7*
Metaxa 12*

55,75,120,-

Cognac 4cl
Martell V.S.O.P.
Remy Martin X.O.
Godet Pearadise

95,480,160,-

Absinth 4cl
Absinthe Pernord 68%

130,-

Pálenka 4cl (Spirits)
Slivovice Hildprandt (plum brandy)
Hruškovice Hildprandt (pear brandy)
Grappa Capovilla

85,85,130,-

Likéry 4cl (Liqueurs)
Becherovka Originál
Becherovka Lemond
Amaretto Disaronno Originale
Sambuca Ramazzoti
Jägermeister
Baileys
Amundsen ochucená (flavoured)
Božkov Originál
Fernet Stock
Fernet Citrus

45,45,65,65,55,55,45,45,45,45,-

Tequila 4cl
Olmeca Altos 100% Agave
Olmeca Altos Reposado 100% Agave

75,75,
Káva 7g

Espresso
Espresso Lungo
Cappuccino
Latte Macchiato
Turecká káva
Alžírská káva
Irská káva
Caffe Baileys
Caffe bez kofeinu (decaffeinated)
Frappé

42,42,49,49,42,60,75,65,42,55,-

Teplé Nápoje (Hot drinks)
Čaj (tea) 1ks
Čokoláda (Chocolate)
Grog 4cl Božkov
Svařák 0,2l
Hot Cider 0,2l

39,49,49,55,35,-

Cocktail
Mojito

95,-

Havana 3 Aňos 4cl, 1dcl soda, limeta, máta, tř. cukr, led. tříšť

Cuba Libre

89,-

Havana 3 Aňos 4cl, 2dcl coca-cola, limeta, led

Aperol Spritz
Aperol 4cl, 2cl soda, 6cl prosecco, plátek pomeranče, led

89,-

