
 DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

3.5.-7.5.2021  

 NABÍDKA OBĚDŮ 
PONDĚLÍ 3.5.2021 

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

P2 Kapustová polévka s bramborem (0,33 l)   1,7 25 Kč 

  Vepřová krkovička na grilu, restovaná slanina, cibulka, opečené brambory, grilovací 

omáčka (150 g)   1,3,7,9,10 

149 Kč 

  Zeleninový salát s vařeným vajíčkem a tuňákem (390 g)   1,3,7,4 109 Kč 

  Vepřová plec na paprice, Kolínka (120 g)    1,3,7 89 Kč 

  Kuřecí maso chop-suey, dušená rýže (120 g)   1,3,5,6 89 Kč 

  Cizrnové rizoto se zeleninou a grilovaným tofu (420 g)    1,6,7 89 Kč 

A Kapustová polévka s bramborem + Vepřová plec na paprice, Kolínka       105 Kč 

ÚTERÝ 4.5.2021 

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

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

  Grilovaný telecí burger v parmské šunce, ratatouille zelenina, pečené provesálské 

brambory (140 g)   1,3,9 

149 Kč 

  Zapečená tortilla s čedarem, rajčatovou salsou a grilovaným kuřecím masem, listové 

saláty s čerstvou zeleninou, bylinkový dresink (390 g)    1,3,7 

139 Kč 

  Rybí filé na kmíně, zámecká zelenina, bylinkový kuskus (120 g)     1,3,4,7,9 89 Kč 

  Pečené kuřecí stehno na másle vařené brambory (220 g)   1,7 89 Kč 

  Vepřová játra po mlynářsku, houskové knedlíky (120 g)   1,3,7 89 Kč 

A Hovězí vývar s kapáním + Vepřová játra po mlynářsku, houskové knedlíky   105 Kč 

STŘEDA 5.5.2021 

P1 Boršč (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

P2 Uzený vývar s masem a kroupami (0,33 l)   1,9 23 Kč 

  Kančí medailonky, smetanové lišky s hříbky, slaninové špecle (120 g)   1,3,7,9 149 Kč 

  Smažené kuřecí nugetky v panko strouhance, ledový salát s parmezánovým dresinkem 

a čerstvou zeleninou, bylinkové krutóny (390 g)   1,3,7 

139 Kč 

  Soukenický řízek, bramborová kaše, kyselá okurka (150 g)   1,3,7 89 Kč 

  Kuřecí nudličky na kari s kikkoman sojovou omáčkou, restované nudle (120 g)   

1,3,5,6,9 

92 Kč 

  Znojemská hovězí pečeně, houskové knedlíky (120 g)   1,3,7 89 Kč 

A Boršč + Znojemská hovězí pečeně, houskové knedlíky   105 Kč 
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ČTVRTEK 6.5.2021 

P1 Kuřecí vývar s krupicí a vejci (0,33 l)   1,3,9 23 Kč 

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

  Paella s grilovanými kousky ryb a mořskými plody (390 g)   4,7,2,14 149 Kč 

  Krůtí steak na salátu COLESLAW, pečená bylinková bagetka (420 g)   1,3,7,9 129 Kč 

  Jitrnicový prejt, vařené brambory, kysané zelí (120 g)   1,3,7 89 Kč 

  Vepřová kapsa se švestkami a slaninou, povidlová omáčka, bramborový knedlík (150 g)   

1,3,7,9 

92 Kč 

  Zapečené těstoviny s krůtím masem, cuketou, lilkem a mozzarellou (420 g)   1,3,7 89 Kč 

A Kuřecí vývar s krupicí a vejci + Jitrnicový prejt, vařené brambory, kysané zelí    105 Kč 

 

PÁTEK 7.5.2021 

P1 Maďarská polévka (0,33l)   1,7,9 25 Kč 

P2 Hovězí vývar s masem a celestynskými nudlemi (0,33l)   1,3,7,9 23 Kč 

  Kuřecí Supreme plněná medvědím česnekem, chřest na másle,  

pažitkové brambory (160 g)   7 

149 Kč 

  Grilovaná vepřová panenka, luštěninový salát s brokolicí a květákem, rukola pestem 

(390 g)    7 

139 Kč 

  Smažený studentský špíz, vařené brambory, tatarská omáčka (120 g)   1,3,7 89 Kč 

  Pečená vepřová plec, dušené zelí, houskový knedlík (120 g)   1,3,7 89 Kč 

  Penne pomodoro, strouhaný parmezán (420 g)    1,3,7 89 Kč 

A Maďarská polévka + Pečená vepřová plec, dušené zelí, houskový knedlík   

 

 

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť 

105 Kč 
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