
 

 

 

            

        MANDLOVÉ polední menu  22. 3. - 24. 3. 2017 
         info@hotelvinopa.cz, www.hotelvinopa.cz  

     +420 519 323 480, + 420 731 700 025 

     

AKCE:  ke každému menu   0,33l láhev coca-cola    23,- 

                   nebo      0,33l lahev coca-cola light  23,- 
  Poloviční porce v době poledního menu nepodáváme. 

Přijímáme pouze stravenky GASTRO PASS (Sodexo) a TICKET RESTAURANT (Edenred).  

Na stravenky nevracíme!!!!! 

 

Středa  :   Jarní zeleninová polévka        22,- 

 150g Smažený karbanátek s bramborovou kaší a okurkovým salátem   90,- 

 150g Kuřecí nudličky „Thai“ s mandlemi a kari rýží     95,- 

 150g Řízečky z vepřové panenky v mandlové strouhance s jemnou bramborovou kaší 155,- 

 150g Filované kuřecí prsíčko v mandlové krustě s parmezánem a milánským   135,- 

rissotem s hráškem 

   

Čtvrtek  :   Slepičí vývar s vaječnou špenátovou sedlinou   (vitální kuchyně)  22,- 

 150g Mořská štika s vinnou omáčkou zjemněná máslem se zeleninou ratatouille 95,-  

a kuskusem         (vitální kuchyně) 
 150g Kuřecí nudličky „Thai“ s mandlemi a kari rýží     95,- 

 150g Řízečky z vepřové panenky v mandlové strouhance s jemnou bramborovou kaší 155,- 

 150g Filované kuřecí prsíčko v mandlové krustě s parmezánem a milánským   135,- 

rissotem s hráškem 

   

Pátek  :   Gulášová polévka s domácím kmínovým pečivem    25,- 

 150g Pečená krkovička s dušeným zelím a domácím houskovým knedlíkem  90,- 

 150g Kuřecí nudličky „Thai“ s mandlemi a kari rýží     95,- 

 150g Řízečky z vepřové panenky v mandlové strouhance s jemnou bramborovou kaší 155,- 

 150g Filované kuřecí prsíčko v mandlové krustě s parmezánem a milánským   135,- 

rissotem s hráškem 

   

 

Doporučujeme: 
0,04l  Hustopečská mandlovice      59,- 
1 ks  Dortík z máslových sušenek a medu s mandlovým mascarpone  

a lesním ovocem        50,- 
 

Jídla na objednávku: 

 150g    Kuřecí prsíčka na bylinkovém másle se šťouchaným bramborem  135,-                                 

 100g    Smažený sýr, hranolky, tatarka        119,- 

 

  Všechna jídla mohou obsahovat alergeny. Informace o alergenech  obsažených  

  v pokrmech žádejte u obsluhy. 

       Všechna jídla pro Vás vaříme z čerstvých surovin... Pokrmy jsou dochuceny  

   pouze bylinkami a čistým kořením bez glutamátu. 

  Tip na dárek: nabízíme možnost zakoupení DÁRKOVÉHO POUKAZU  

             ve Vámi určené hodnotě pro Vaše blízké, platného na všechny služby  

               našeho hotelu - jídlo, ubytování, golf, vinotéka....   


