
 DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

26.-30.7.2021  

 NABÍDKA OBĚDŮ 
PONDĚLÍ 26.7.2021 

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

P2 Frankfurtská polévka s párkem (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Grilovaná vepřová panenka, slaninové špecle s listovým špenátem a cibulkou(140 g)   

1,3,7,9 

149 Kč 

  Smažené kuřecí stripsy na listových salátech se zeleninou, dresink se zakysané 

smetany, pečená bagetka (390 g)   1,3,7 

139 Kč 

  Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík (120 g)    1,3,7,9 89 Kč 

  Pečené kuřecí stehno na houbách, dušená rýže (220 g)   1,7 89 Kč 

  Čočka na kyselo, vařená vejce, restovaná cibulka, paprikový salát (390g)    1,3,7 89 Kč 

A Frankfurtská polévka s párkem + Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík    105 Kč 

ÚTERÝ 27.7.2021 

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

P2 Krkonošské kyselo (0,33 l)   1,9 25 Kč 

  Grilovaný losos, mini makarony v omáčce z pečených rajčat, parmezán, rukola (120 g)   

1,3,4,7 

149 Kč 

  Zapečená tortilla s kuřecím masem, grilovanou zeleninou, čedarem, zeleninový salát, 

bylinkový dresink (390 g)    1,3,7 

149 Kč 

  Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík (120 g)     1,3,7 89 Kč 

  Krůtí stehenní maso na slanině, dušená rýže (120 g)   1,9 89 Kč 

  Smažená brokolice, vařené brambory, tatarská omáčka (180 g)   1,3,7,10 89 Kč 

A Slepičí vývar s kapáním + Krůtí stehenní maso na slanině, dušená rýže    105 Kč 

STŘEDA 28.7.2021 

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

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

  Telecí SALTIMBOCCA, restované fazolky, pečené bylinkové brambory (120 g)   9 149 Kč 

  Filírovaná kuřecí prsa, salát z červené čočky s čerstvou zeleninou, pesto z listové 

petržele (390 g)   1,3,7 

139 Kč 

  Pražská hovězí pečeně, houskový knedlík (120 g)   1,3,7 89 Kč 

  Kuřecí maso po Sečuánsku, čínské nudle (120 g)   1,3,7 92 Kč 

  Penne s ratatouille zeleninou a parmezánem (420 g)   1,3,7 89 Kč 

A Maďarská polévka + Pražská hovězí pečeně, houskový knedlík    105 Kč 
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DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

26.-30.7.2021  

NABÍDKA OBĚDŮ 
 

ČTVRTEK 29.7.2021 

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

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

  Vepřová krkovička na grilu, sázená vejce a slanina, steakové hranolky, grilovací 

omáčka (150 g)   1,3,7,10 

149 Kč 

  Caesar salát s grilovaným kuřecím masem, slaninou, krutony a parmezánem (420 g)   

1,3,4,7,10 

139 Kč 

  Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže (120 g)   1,9 92 Kč 

  Vepřové výpečky, špenát, bramborové špalíčky (120 g)   1,3,7 89 Kč 

  Kuřecí kapsa se šunkou a hermelínem, mačkané brambory (150 g)   1,7 92 Kč 

A Hovězí vývar s tarhoňou + Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže     105 Kč 

 

PÁTEK 30.7.2021 

P1 Kulajda (0,33l)   1,3,7,9 25 Kč 

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

  Hovězí FLANK STEAK, cibulová marmeláda, gratinované brambory, pepřová omáčka 

(150 g)   1,7,9 

149 Kč 

  Ciabatta BURGER s trhaným kuřecím masem, rajčaty, rukolou a parmezánovým 

dresinkem, salát Coleslaw (420 g)    1,3,7,9 

139 Kč 

  Kuřecí stehenní řízek v pikantní strouhance, bramborová kaše, kyselá okurka (120 g)   

1,3,7 

89 Kč 

  Hovězí svíčková pečeně, houskový knedlík (120 g)   1,3,7,9,10 92 Kč 

  Bulgurové rizoto se zeleninou, strouhaný sýr, salát z červené řepy (420 g)    1,7,9 89 Kč 

A Kulajda + Kuřecí stehenní řízek v pikantní strouhance, bramborová kaše, kyselá okurka   

 

 

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť 

105 Kč 
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