Menu v restauraci domu Rita
Snídaně

Sendviče a hamburgery

Vejce se slaninou a chlebem …………. 40 kn
Vejce s houbami a chlebem ………….. 30 kn

Hamburger ……………...………………... 30 kn
Cheeseburger ……………….…………… 32 kn
Kuřecí sendvič …………………...……… 32 kn

Saláty
Tuňákový salát (zelenina, tuňák, olivy)…….…………………………………………………………… 50 kn
Velký řecký salát se slaninou (zelenina, řecký sýr, olivový olej)………………………………. 55 kn
Salát s kuřecím masem a slaninou (zelenina, omáčka, olivový olej)………………………… 55 kn
Malý zeleninový salát (sezónní zelenina, olivový olej)……………………………………………. 25 kn

Rybí speciality

Hlavní jídla

Šproty s přílohou ………….……………..….. 50 kn
Smažené kalamáry s přílohou ….……….. 90 kn
Grilované kalamáry s přílohou ………….. 95 kn
Grilovaný filet z tuňáka s přílohou .….. 100 kn
Smažená ryba oslić s přílohou ……….….. 80 kn
Přílohy: hranolky, rýže, grilovaná zelenina

Smažené kuřecí maso s přílohou ……….………… 68 kn
Grilované kuřecí maso s přílohou …….…………… 63 kn
Steak z vepřového masa s přílohou ……………… 65 kn
Pljeskavica s přílohou ………………………..………… 55 kn
Grilované klobásky s přílohou …………….………… 70 kn
Přílohy: hranolky, rýže, grilovaná zelenina

Těstoviny
Těstoviny s kuřecím masem a houbovou omáčkou……………. 60 kn
Boloňské těstoviny ……………………………………………………..…. 55 kn

Pizza
Margherita (rajč. omáčka, sýr, oregano) …………………………..…………. 47 kn
Funghi (rajč. omáčka, sýr, žampiony, oregano) …………….………………. 52 kn
Capriciosa (rajč. omáčka, sýr, šunka, žampiony, oregano) …….………. 55 kn
Quatro Formaggi (rajč. omáčka, 4 druhy sýra, oregano) …….…….……. 57 kn
Hawaii (rajč. omáčka, sýr, šunka, ananas, oregano) ……………….……. 55 kn
… a další druhy v ceně do 60 kn

V nabídce také různé alkoholické i nealkoholické nápoje, uvádíme příklady cen:
Espresso káva ……………..……..……... 8 kn
Káva se šlehačkou ……………..……... 10 kn
Cappuccino ………………..……………... 12 kn
Coca Cola 0,25 l ……..…………….…... 17 kn
Cedevita 0,20 l ………………….….…... 12 kn
Domácí limonáda 0,30 l ……………... 17 kn
Minerální voda 1 l ……………….……... 20 kn
Točené pivo 0,5 l ………………………... 18 kn
Bílé nebo červené víno 0,1 l ………... 10 kn
Mojito ………………………………………... 40 kn
Cuba Libre …………………………..……... 30 kn
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