
RESTAURACE CHODOVSKÁ TVRZ 
Ledvinova 9, Praha 4 - Chodov, 149 00 
 

Stálá nabídka: 
 

Salátové mísy s dvěma druhy sýru nebo grilovaným drůbežím masem 125 Kč 

Žampionová omeleta s petrželkou, chléb 89 Kč 

Tortilla (průměr 30 cm) plněná grilovaným drůbežím masem, sýrem, zeleninou,  

ledovým salátem a zakysanou smetanou 129 Kč 

Grilovaná krkovička, grilovaná zelenina, bramborové dukátky, dip 159 Kč 

Kuřecí steak se schwarzwaldskou šunkou, hranolky, dip 169 Kč 

Kuřecí steak se zapečeným hermelínem a schwarzwaldskou šunkou, dukátky, dip 199 Kč 

Kuřecí řízek (200g) s bramborovými dukátky 119 Kč 

Steak z vepřové panenky ve slaninovém kabátku, grilovaná zelenina, dukátky, dip 199 Kč 

Drůbeží špíz se zeleninou, bramborové dukátky, dip 139 Kč 

Variace smažených sýrů, bramborové dukátky, dip 110 Kč 

Smažené žampiony, bramborové dukátky, dip 125 Kč 

Smažený sýr a žampiony  - jeden druh sýra a žampiony, bramborové dukátky, dip 125 Kč 

Tagliatelle s kuřecím masem, žampiony, slanina, chilli, česnek, parmazán 159 Kč 

Smažené lososové nugetky, bramborové dukátky, dip 125 Kč  

Mix gril pro 2 osoby (steak z krkovičky, vepřová panenka a kuřecí steak),  

grilovaná zelenina, bramborové dukátky, dip 310 Kč 

Grilovaný hermelín 2 kusy á 100g, bramborové dukátky, brusinky, tatarská omáčka 129 Kč 

Pečená vepřová žebra, bramborové dukátky nebo chléb, dip 189 Kč 

Pečené vepřové koleno 750 g, bramborové dukátky, okurka, hořčice, křen, chléb 199 Kč 

 
Bramborové dukátky, dip 28 Kč 

Carpaccio 139 Kč 

Utopenec 39 Kč 

Naložený hermelín 79 Kč 

Chléb s domácím sádlem se škvarky a cibulkou 24 Kč 

Pravý vídeňský párek (z řeznictví Berger z Vídně), s hořčicí a křenem 65 Kč 

Domácí knedlíky s vajíčkem opečené na slanině, kyselé okurky 79 Kč 

Palačinky (2 ks) s domácím džemem a medem, šlehačka, čokoládový přeliv 59 Kč 
 

Po dobu chřestové sezóny: 
Kuřecí steak na grilu, chřest s máslem 165 Kč 

Schwarzwaldská šunka s chřestem 145 Kč 

Chřest s máslem nebo holandskou omáčkou 95 Kč 

 
Přílohy: 

bramborové krokety 30 Kč 

šopský salát 45 Kč 

řecký salát s olivami a sýrem 55 Kč 

grilovaná zelenina 45 Kč 

bramboráček 15 Kč / kus 


