
 DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

1.3.-5.3.2021  

 NABÍDKA OBĚDŮ 
PONDĚLÍ 1.3.2021 

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

P2 Zelná couračka (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Tortilla s trhaným hovězím masem, čedarem a slaninou, trhané listové saláty s čertvou 

zeleninou, bylinkový dresink (120 g)   1,3,7,9,10 

149 Kč 

  Kuřecí medailonky na bylinkách, červená čočka s brokolicí a květákem (120 g)   1 119 Kč 

  Vepřové maso STROGANOFF, dušená rýže (120 g)    1,7 89 Kč 

  Hovězí dušené s mrkví, vařené brambory (120 g)   1,7 92 Kč 

  Uzené maso, hrachová kaše, kyselá okurka (120 g)    1 89 Kč 

A Zelná couračka + Uzené maso, hrachová kaše, kyselá okurka     105 Kč 

ÚTERÝ 2.3.2021 

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

P2 Krém z pečené dýně (0,33 l)   1,7,9 25 Kč 

  Špalíčky vepřové panenky, grilované ve slanině, papardelle v hříbkové omáčce, 

parmezán, rukola (140 g)   1,3,7,9 

149 Kč 

  Římský salát se šalotkovým dresinkem, grilovaným hermelínem a rajčaty, pečená 

bagetka (120 g)    1,3,7 

125 Kč 

  Kuřecí stehno ALA BAŽANT, dušená rýže (¨220 g)     1,9 89 Kč 

  Pečená krkovice na sušených švestkách a víně, bramborový knedlík (120 g)   1,3,7,9 92 Kč 

  Sekané biftečky s omáčkou ze zeleného pepře, mačkané brambory (150 g)   1,3,7 89 Kč 

A Slepičí vývar s nudlemi + Kuřecí stehno ALA BAŽANT, dušená rýže   105 Kč 

STŘEDA 3.3.2021 

P1 Hrachová polévka s párkem (0,33 l)   1 25 Kč 

P2 Hovězí vývar s masovými knedlíčky (0,33 l)   1,3,9 23 Kč 

  Filet lososa plněný listovým špenátem, zeleninová paella (120 g)   4,9 149 Kč 

  Krutí řízečky v parmezánové strouhance, bramborovo-hráškové pyré (120 g)   1,3,7 129 Kč 

  Vepřová pečeně na česneku, špenát, bramborový knedlík (120 g)   1,3 89 Kč 

  Kuřecí po sečuánsku, čínské nudle (120 g)   1,3,6,7 89 Kč 

  Restované krůtí maso v omáčce z drcených rajčat, Fusilli (120 g)   1,3,7 89 Kč 

A Hrachová polévka s párkem +Vepřová pečeně na česneku, špenát, bramborový knedlík    105 Kč 
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DOBRÁ KANTÝNA VINICE  

1.3.-5.3.2021  

NABÍDKA OBĚDŮ 
 

ČTVRTEK 4.3.2021 

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

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

  Jehněčí kebabčata, ratatouille zelenina, pečené brambory (150 g)   1,3,7 139 Kč 

  Filírovaná krůtí prsa na salátu Coleslaw, bylinkové toasty (120 g)   1,3,7,9,10 119 Kč 

  Burgundské hovězí ragů, bramborová kaše (120 g)   1,3,7,9 92 Kč 

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

  Dukátové nudličky s vanilkovým krémem (420 g)   1,3,7 79 Kč 

A Hovězí vývar s krupicí a vejci + Segedínský guláš, houskový knedlík   105 Kč 

 

PÁTEK 5.3.2021 

P1 Frankfurtská polévka s bramborem (0,33l)   1,7 25 Kč 

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

  Tří druhy masa na grilu, grilované papriky s cuketou a pancettou, steakové hranolky, 

česnekový dresink (150 g)   1,3,7,9,10 

149 Kč 

  Řecký zeleninový salát s feta sýrem černými olivami a kuřecím masem, pečená 

bagetka (390 g)    1,3,7 

129 Kč 

  Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík (120 g)   1,3,7,9,10 89 Kč 

  Kapustový karbanátek, bramborová kaše, mrkvový salát (150 g)   1,3,7 89 Kč 

  Rizoto z krůtího masa, pestrá zelenina, strouhaný sýr (390 g)    7,9 89 Kč 

A Frankfurtská polévka s bramborem + Rizoto z krůtího masa, pestrá zelenina, strouhaný 

sýr   

 

 

 

 

Přejeme Vám dobrou chuť 

105 Kč 
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