Restaurace a penzion Pod Vinicí
Tento týden Vám vaří a dobrou chuť přeje: Martin Pilný.
PONDĚLÍ 10.8. 2020

Polévka Průtahová česnečka s masem a krutony
130 g Masová směs s česnekem a feferonkou, hranolky, tatarka
130 g Lahůdkové grilované koleno s cibulí a česnekem, jablkový křen, hořčice, chléb
130 g Kuřecí prsa z Berry (cibule, šunka, žampiony, sýr, smetana), rýže - hranolky
130 g Smažený eidamský sýr, brambor - hranolky, tatarka
Půlmenu 1/2 polévka + 1/2 kuřecí prsa z Berry (šunka,sýr,žampiony,smetana), rýže hranolky

25 Kč
105 Kč
99 Kč
105 Kč
100 Kč
90 Kč

ÚTERÝ 11.8. 2020

Polévka Moravská zelná kyselica s uzeným masem a smetanou
130 g Roštěná v silné šťávě na hořčici a zeleném pepři s koňakem, hranolky - rýže
130 g Pečené uzené kuřecí maso, staročeská hrachová kaše, cibulka, sázené vejce
130 g Smažený holandský řízek s 3 druhy sýra, bramborová kaše, salát
280 g Milánské krůtí na víně a rajčatech, špenátové těstoviny
Půlmenu 1/2 polévka + 1/2 milánské krůtí na víně a rajčatech, špenátové těstoviny

25 Kč
110 Kč
99 Kč
99 Kč
105 Kč
90 Kč

STŘEDA 12.8. 2020

Polévka Chorvatská letní fazolačka, slanina, zelenina
130 g Vídeňská hovězí pečínka (smetana, žampiony, hlíva, víno), bramborové špalíčky
130 g Grilovaný biftek z panenské svíčkové, zapékané brambory s cibulí, tymián, salát
130 g Kuřecí kebab v bylinkách plněný v grilované bagetě, zelný salát s okurkami, dresink
130 g Smažený český květák, vařený brambor, petrželka, máslo, tatarka
Půlmenu 1/2 polévka + 1/2 smažený český květák, vařený brambor, petrželka, tatarka

25 Kč
110 Kč
119 Kč
105 Kč
99 Kč
90 Kč

ČTVRTEK 13.8. 2020

Polévka Německá svatební cibulačka s masem a zeleninovými knedlíčky
25 Kč
130 g Luxusní bažantí stehna na slanině, zelenině a pivu, rýže - bramborová kaše
119 Kč
130 g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurka
105 Kč
130 g Srbské vepřové a kuřecí ražničí v pikantní omáčce, hranolky, tatarka
105 Kč
280 g Plněné kynuté knedlíky s jahodami, cukr, zakysaná smetana s brusinkami
95 Kč
Půlmenu 1/2 polévka + 1/2 plněné kynuté knedlíky s jahodami, zakys. smetana s brusinkami 90 Kč
PÁTEK 14.8. 2020

Polévka Frankfurtská s grilovanou klobásou
130 g Parádní hovězí guláš, červená cibule, houskový knedlík - těstoviny
130 g Středomořský kuřecí gyros, řecké okurkové tzatziki, hranolky - rýže
130 g Karibská ryba (filety) na rajčatech, paprice a česneku, kokosové mléku, tortilla
280 g Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, cibulka, škvarky, zelí
Půlmenu 1/2 polévka + 1/2 středomořský kuřecí gyros, okurkové tzatziky, hranolky - rýže
Všechny pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě. Informace o alergenech si vyžádejte u obsluhy.

ROZVOZ OBĚDŮ: telefon 777 748 486 – objednávky do 10 hodin

25 Kč
105 Kč
105 Kč
129 Kč
99 Kč
90 Kč

