
 DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

13.-17.9.2021  

 NABÍDKA OBĚDŮ 
PONDĚLÍ 13.9.2021 

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

P2 Dýňová polévka (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Smažený telecí řízek, bramborové dýňové pyré (140 g)   1,3,7 149 Kč 

  Linguinne s parmskou šunkou, listovým špenátem, sušenými rajčaty 

 a parmezánem (390 g)   1,3,7 

129 Kč 

  Rajská máčka s hovězím masem, houskový knedlík (120 g)    1,3,7,9 92 Kč 

  Vepřové maso v kapustě, vařené brambory (120 g)   8,9 89 Kč 

  Krůtí stehenní dušené, rajčatový bulgur (120 g)    1 89 Kč 

A Dýňová polévka + Vepřové maso v kapustě, vařené brambory    105 Kč 

ÚTERÝ 14.8.2021 

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

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

  Hovězí roštěnka, sázená vejce a slanina, steakové hranolky, česnekový dresink (140 g)   

1,3,7,9,10 

149 Kč 

  Grilovaná kuřecí prsa, rukola pesto, zapečená dýňová rýže (120 g)    1,3,7 129 Kč 

  Kuřecí stehno na chilli a zázvoru, dušená rýže (220 g)     1,6 89 Kč 

  Hovězí maso s houbami a kořenovou zeleninou, žemlové noky (120 g)   1,3,7,9 92 Kč 

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

A Slepičí vývar s bylinkovými nočky + Kuřecí stehno na chilli a zázvoru, dušená rýže 105 Kč 

STŘEDA 15.9.2021 

P1 Pórková polévka s vejci (0,33 l)   1,3,7,9 25 Kč 

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

  Filety mořského vlka s grilovanou zeleninou a černou čočkou (140 g)   4,9 149 Kč 

  Lasagne s Boloňským ragú (390 g)   1,3,7 129 Kč 

  Kuřecí maso po sečuánsku, čínské nudle (120 g)   1,3,6 92 Kč 

  Masové klopsy s bylinkami v rajčatové omáčce, tagliatelle (120 g)   1,3 89 Kč 

  Vepřová játra na roštu, vařené brambory, tatarská omáčka (150 g)   1,3,7 89 Kč 

A Pórková polévka s vejci + Masové klopsy s bylinkami v rajčatové omáčce, tagliatelle   105 Kč 
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ČTVRTEK 16.9.2021 

P1 Uzený vývar se zeleninou a houbami (0,33 l)   1,3,7,9 23 Kč 

P2 Kyselo (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Kuřecí roláda v parmské šunce plněná chřestem, zeleninový kuskus (120 g)   1,9 139 Kč 

  Grilovaná vepřová panenka, bramborové noky s hříbky, parmezán (120 g)   1,3,7 149 Kč 

  Krkovice pečená na zelenině, bramborový knedlík (120 g)   1,3,9 89 Kč 

  Kuřecí perkelt, dušená rýže (390 g)   1,7 89 Kč 

  Rýžový nákyp s ovocem (420 g)   3,7 79 Kč 

A Uzený vývar se zeleninou a houbami + Kuřecí perkelt, dušená rýže  105 Kč 

 

PÁTEK 17.9.2021 

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

P2 Slepičí vývar s masem a tarhoňou (0,33l)   1,3,7,9 23 Kč 

  Řecký zeleninový salát s grilovanou vepřovou panenkou, feta sýrem a černými olivami, 

pita chleba (390 g)   1,3,7 

139 Kč 

  Grilovaná krůtí prsa s luštěninovým rizotem (390 g)    9 109 Kč 

  Svíčková na smetaně, houskový knedlík (120 g)   1,3,7,9,10 95 Kč 

  Králičí rizoto s pestrou zeleninou, sýr (420 g)   7,9 89 Kč 

  Sekaná nadívaná špekem, bramborová kaše, kyselá okurka (150 g)    1,3,7,9 89 Kč 

A Gulášová polévka + Králičí rizoto s pestrou zeleninou, sýr   

 

 

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť 

105 Kč 
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