
 DOBRÁ KANTÝNA VÁPENKA 6.12. - 10.12. 

2021 

 NABÍDKA OBĚDŮ 
PONDĚLÍ 6.12.2021 

P1 Drůbeží vývar s masem a nudlemi (0,33l)    1,3,9 23 Kč 

P2 Frankfurtská s bramborem (0,33 l)   1,3,7 25 Kč 

  Krůtí steak, strozapretti s listovým špenátem, houbami, bazalkovým pestem, sušenými 

rajčaty a parmezánem (140 g)   1,3,7 

149 Kč 

  Zapečená tortilla s trhaným vepřovým masem a čedarem, listové saláty s čerstvou 

zeleninou, tzatziky (390 g)   1,3,7 

139 Kč 

  Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík  (120 g)    1,3,7,9 92 Kč 

  Hovězí nudličky na česneku, dušená rýže  (120 g)   1, 95 Kč 

  Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka  (150 g)    1,3,7,10 92 Kč 

A  Frankfurtská s bramborem + Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík    105 Kč 

ÚTERÝ 7.12.2021 

P1 Česnečka s bramborem a vejci (0,33 l)   1,3,9 23 Kč 

P2 Hříbkový krém (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Hovězí steak, cibulová marmeláda, žampiony s listovou petrželí, smetanové brambory 

(140 g)   7,9 

149 Kč 

  Rukola salát s polníčkem, marinovaná červená řepa, kozí sýr, parmská šunka, pečená 

bagetka (390 g)    1,3,7 

139 Kč 

  Rizoto s krůtím masem, cuketou, lilkem, řapíkatým celerem a sušenými rajčaty (420 g)     

7,9 

89 Kč 

  Smažený holandský řízek, bramborová kaše, okurek (150 g)   1,3,7 95 Kč 

  Burgundské hovězí ragú, bramborový knedlík (120 g)   1,3,9 95 Kč 

A Česnečka s bramborem a vejci + Rizoto s krůtím masem, cuketou, lilkem, řapíkatým 

celerem a sušenými rajčaty   

105 Kč 

STŘEDA 8.12.2021 

P1 Hovězí vývar s játrovou rýží (0,33 l)   1,3,7,9 23 Kč 

P2 Mrkvová se zázvorem (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Grilovaná kachní prsa, kroupové ragú s hříbky 

(120 g)   1,9 

149 Kč 

  Kuřecí řezy v parmské šunce s cizrnovým rizotem  (120 g)   9 139 Kč 

  Hovězí pečeně na houbách, houskový knedlík  (120 g)   1,3,7,9 95 Kč 

  Vepřové nudličky ve sladkokyselé omáčce, čínské nudle (120 g)   3,6,9 92 Kč 

  Krůtí stehenní kostky dušené v mrkvi, vařené barmbory (120 g)   1,7 89 Kč 

A Mrkvová se zázvorem + Hovězí pečeně na houbách, houskový knedlík    105 Kč 
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DOBRÁ KANTÝNA VÁPENKA 6.12. - 10.12. 

2021 

NABÍDKA OBĚDŮ 
 

ČTVRTEK 9.12.2021 

P1 Krkonošská cibulačka (0,33 l)   3,7,9 23 Kč 

P2 Květákový krém (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Filet candáta, mrkvové pyré, zámecké brambory s bylinkami 

 (140 g)   14,7 

155 Kč 

  Penne s Boloňským ragú, parmezán, rukola (390 g)   1,3,7 129 Kč 

  Pikatní nudličky z vepřových jater s bramboráčky (120 g)   1,3,7,9 89 Kč 

  Hovězí kostky na slanině, houskový knedlík (120 g)   1,9 95 Kč 

  Jogurtové knedlíky s jahodovou omáčkou a skořicovým cukrem  (420 g)   1,3,7, 85 Kč 

A Krkonošská cibulačka + Hovězí kostky na slanině, houskový knedlík       105 Kč 

 

PÁTEK 10.12.2021 

P1 Maďarská polévka (0,33l)   1,9 25 Kč 

P2 Drůbeží vývar s masem a smaženým hráškem  (0,33l)   1,3,7,9 23 Kč 

  Telecí řízečky v parmezánové strouhance, bramboro-dýňové pyré 

(140 g)   1,3,7, 

149 Kč 

  Kuřecí prsa na salátu z červené čočky (390 g)          129 Kč 

  Vepřová krkovice po selsku, dušené kysané zelí, bramborový knedlík (120 g)   1,3 92 Kč 

  Kuřecí paličky pečené na medu a zázvoru, restovaná rýže  (120 g)   1,6 89 Kč 

  Masové biftečky s parmezánem a sušenými rajčaty, vařený brambor, bylinkový dresink 

(150 g)    1,3,7 

95 Kč 

A Maďarská polévka + Vepřová krkovice po selsku, dušené kysané zelí, bramborový 

knedlík   

 

 

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť 

105 Kč 
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