
 DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

26.4.-30.4.2021  

 NABÍDKA OBĚDŮ 
PONDĚLÍ 26.4.2021 

P1 Frankfurtská polévka s párkem a bramborem (0,33l)    1,7,9 23 Kč 

P2 Drůbeží vývar s masem a nudlemi (0,33 l)   1,7 25 Kč 

  Steak z vyzrálého hovězího, cibulová marmeláda, americké brambory, BBQ omáčka 

(140 g)   1,6,8,10 

149 Kč 

  Kuřecí gyros, čerstvá zelenina, pita chleba, tzatziky (390 g)   1,3,7 129 Kč 

  Krůtí nudličky se žampiony, pórkem a smetanou, dušená rýže (120 g)    1,7 89 Kč 

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

  Uzená krkovice, čočka na kyselo, restovaná cibulka, čalamáda (120 g)    1 89 Kč 

A Frankfurtská polévka s párkem a bramborem + Uzená krkovice, čočka na kyselo, 
restovaná cibulka, čalamáda       

105 Kč 

ÚTERÝ 27.4.2021 

P1 Uzený vývar se zeleninou a rýží (0,33 l)   9 23 Kč 

P2 Krém z pečených rajčat s bazalkou (0,33 l)   1,9 25 Kč 

  Vepřová panenka ve slanině, smetanové žampiony, karotka, gratinované brambory 

(130 g)   1,7,9 

149 Kč 

  Kuřecí prsa na cizrnovém salátů s feta sýrem a dresinkem z medvědího česneku 

 (390 g)    1,3,7 

129 Kč 

  Hovězí pečeně po orientálsku, dušená rýže (120 g)     1,9 92 Kč 

  Pečené krůtí kousky na tymiánu, špenát, bramborový knedlík (120 g)   1,3,7 89 Kč 

  Špecle s anglickou slaninou, cibulí a listovým špenátem (420 g)   1,3,7 89 Kč 

A Uzený vývar se zeleninou a rýží + Hovězí pečeně po orientálsku, dušená rýže     105 Kč 

STŘEDA 28.4.2021 

P1 Dršťková polévka z hlívy (0,33 l)   1 25 Kč 

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

  Kuřecí prsa zapečená s chřestem v sýrovém bešamelu, mačkané brambory s jarní 

cibulkou (120 g)   1,7 

129 Kč 

  Grilovaný hermelín, salát z pečené dýně s olivami a sušenými rajčaty, rukola, pečená 

bagetka (390 g)   1,3,7 

139 Kč 

  Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka (150 g)   1,3,7,10 89 Kč 

  Vepřové kung-pao, čínské nudle (120 g)   1,3,5,6 89 Kč 

  Kančí guláš, čerstvá cibulka, houskový knedlík (120 g)   1,3,7 95 Kč 

A Dršťková polévka z hlívy + Vepřové kung-pao, čínské nudle   105 Kč 
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DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

26.4.-30.4.2021  

NABÍDKA OBĚDŮ 
 

ČTVRTEK 29.4.2021 

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

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

  Steak z lososa plněný listovým špenátem, penne s grilovanou zeleninou a bazalkovým 

pestem (120 g)   1,3,4,7,8 

149 Kč 

  Listové saláty se zeleninou, kuřecím masem, bylinkovým dresinkem a pečenou 

bagetkou (390 g)   1,3,7 

129 Kč 

  Vepřové ragů na rozmarýnu s kořenovou zeleninou, dušená rýže (120 g)   1,9 89 Kč 

  Sekaná pečeně, vařené brambory, kyselá okurka (150 g)   1,3,7 89 Kč 

  Žemlovka s jablky a tvarohem, sypaná cukrem (420 g)   1,3,7 79 Kč 

A Slepičí vývar s těstovinou + Sekaná pečeně, vařené brambory, kyselá okurka (150 g)   105 Kč 

 

PÁTEK 30.4.2021 

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

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

  Trhané hovězí maso v sezamové bulce se šalotkovou majonézou a grilovanou 

zeleninou, hranolky (120 g)   1,3,7 

149 Kč 

  Kozí sýr, tartar z červené řepy, listové saláty, balsamico, parmská šunka (390 g)    1,3,7 129 Kč 

  Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, kyselá okurka (120 g)   1,3,7 89 Kč 

  Kuřecí rizoto s pestrou zeleninou, strouhaný sýr, červená řepa (420 g)   7,9 89 Kč 

  Boloňské špagety se sýrem (420 g)    1,3,7 89 Kč 

A Brokolicová polévka + Kuřecí rizoto s pestrou zeleninou, strouhaný sýr, červená řepa   

 

 

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť 

105 Kč 
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