
         

                               Žádáme Vás,aby jste na základě Nařízení vlády ČR
                           dodržovali bezpečnostní a hygienické pokyny,děkujeme.

Denní nabídka Restaurace U Kaštanu, Včelná u Českých Budějovic                         22.5. 2023
Vodu z vodovodu nepodáváme,couvert neúčtujeme.
Seznam Alergenů na vyžádání u obsluhy.

                       NABÍDKA DNE
Čepovaný ovocný birel-pomelo+grep                    0,5l   38,-                  0,3l   24,-
Čepovaný ovocný birel-višeň+ostružina                0,5l   38,-                  0,3l   24,-
Birell(plech)-pomelo+grep // limetka+malina                                         0,5l   38,-
TARGA FLORIO tonica rosa(růžový)                                              0,25l 33,-  
Nabídka na čepu: SPECIAL Nefiltrovaný gambrinus ,,LEGENDA 13“  5,6 %  alkoholu 0,4l   35,-  

                                                                                                                      

                  JÍDLA V TÉTO NABÍDCE JSOU NEMĚNNÁ

Tiramisu                                                       40,-                        Sachrův dort se šlehačkou 35,-
Rakvička se šlehačkou                               30,-
Banán s čokoládou a šlehačkou               35,-                        Banán se zmrzlinou se šlehačkou a karamelem 45,-
Šlehaný vanilkový pudink s čokoládovou polevou a šlehačkou 35,-
Šlehaný vanilkový pudink s čokoládovou polevou,zmrzlinou a šlehačkou 40,-

                                                                                                                                        
            0,3 l.  Hovězí vývar s nudlemi  30,-
            0,3 l.  Gulášová polévka   30,-
                                  1ks.    Box na polévku                                                                                                                                                 5,-       
                                         Pečivo 1 ks. 5,- kč              na požádání podáváme i poloviční porce polévek    20,- 

                                       
         150 g.  Svíčková na smetaně,houskový knedlík   (½-73,-)                                                                         119,-
                          (citron a brusinky na svíčkovou)                                                                                                     10,-
          200 g.  Omáčka ze svíčkové(bez masa),houskový knedlík  (½ 63,-)             100,-
         200 g.  Sekaná svíčková,houskový knedlík (½ 73,-)             113,-
         150 g.  Hovězí maso zadní,křenová omáčka,houskový knedlík                119,-
         150 g.  Uzené maso,křenová omáčka,houskový knedlík                                      119,-       
         150 g.  Hovězí guláš s cibulí a křenem,houskový knedlík // bramborový knedlík  (½ 73,-)                  117,-
         150 g.  Hovězí guláš s cibulí a křenem,2ks.chléb // těstoviny(vřetena)                                                  117,- 
         150 g.  Hovězí guláš s cibulí a křenem,bramborák             122,-       
         150 g.  Pečený vepřový vrabec,zelí,bramborový knedlík // houskový knedlík(½  73,-)                        113,-
         150 g.  Pečený vepřový vrabec,špenát,bramborový knedlík // houskový knedlík             113,-
         150 g.  Pečený vepřový vrabec se zelím a bramborákem             118,-
         200 g.  Táborská bašta // Český talíř  123,-
                        (vepřové a uzené maso,bramborový a houskový knedlík,zelí / na český talíř bramborák)
         300 g.  Sedlácká bašta 138,-
                      (uzené maso,kuřecí stehno,bramborový+houskový knedlík,bramborák,zelí)
         150 g.  Uzené maso,zelí,bramborový knedlík // houskový knedlík (½ 73,-)                                           113,-
         150 g.  Uzené maso,špenát,bramborový knedlík // houskový knedlík 113,-
         150 g.  Uzené maso,brambor,okurka                           113,-



         

         150 g.  Uzené maso po kaplicku s bramborákem a zelím 118,- 
         400 g.  Těstoviny(vřetena) se šunkou a smetanovou nivou 107,-
           1 ks.   Celé pečené vepřové koleno přední,zelí,bramborový knedlík // houskový knedlík 155,-
           1 ks.   Celé pečené vepřové koleno přední,hořčice,křen,2ks.chléb // bramborák,zelí 160,-
             ¼      Pečené kachny,červené zelí,bramborový knedlík // houskový knedlík 160,-
             ¼      Pečené kachny s červeným zelím a bramborákem 165,-
           1 ks.   Pečené kuřecí stehno,zelí,bramborový knedlík // houskový knedlík 113,-
           1 ks.   Pečené kuřecí stehno,brambor,okurka                                          113,-
           1 ks.   Pečené kuřecí stehno se zelím a bramborákem 118,- 
         200 g.  Lišovská sekaná,brambor,okurka // hranolky,tatarská omáčka 113,-
         200 g.  Lišovská sekaná,bramborový salát 113,-
         200 g.  Čevapčiči s hořčicí a cibulí,tatarská omáčka,brambor // hranolky 113,-
         200 g.  Čevapčiči se smetanovou nivou,brambor // hranolky 118,-
         200 g.  Čevapčiči s hořčicí a cibulí,bramborák                                                                                            118,-       
         200 g.  Smažený karbanátek,brambor,okurka // hranolky,tatarská omáčka                                 113,-
         200 g.  Smažený karbanátek,bramborový salát                                   113,-       
         150 g.  Přírodní grilovaný kuřecí plátek,rýže // brambor,tatarská omáčka 133,-       
         150 g.  Grilovaný kuřecí plátek s broskví,tatarská omáčka,brambor // hranolky                                  138,-      
         150 g.  Grilovaný kuřecí plátek se smetanovou nivou,rýže // hranolky                                                  138,-
         150 g.  Přírodní grilované vepřové plátky,rýže // hranolky,tatarská omáčka                                        133,-
         150 g.  Grilované vepřové ražniči s hořčicí a cibulí,tatarská omáčka,brambor //hranolky                  138,- 
         150 g.  Grilované vepřové plátky sypané nivou,tatarská omáčka,brambor // hranolky         138,-      
         150 g.  Katův šleh z kuřecího a vepřového masa,brambor // hranolky // rýže//těstoviny(vřetena) 113,-
         150 g.  Katův šleh z kuřecího a vepřového masa,bramborák 118,-
         150 g.  Smažený vepřový řízek,brambor,okurka // hranolky,tatarská omáčka                                      122,-
         150 g.  Smažený vepřový řízek,bramborový salát     122,-      
         100 g.  Smažený sýr eidam,tatarská omáčka,brambor // hranolky                                                          117,-
         150 g.  Smažené žampiony,tatarská omáčka,brambor // hranolky  113,-
         400 g.  Zeleninový salát s francouzským dresinkem a nivou,smažené vepřové  řízečky  130,-
         400 g.  Zeleninový salát s francouzským dresinkem a nivou,smažený sýr eidam  130,-
         400 g.  Zeleninový salát s francouzským dresinkem a nivou,smažené žampiony  130,-

         200 g.  Smažené rybí file,citron,brambor,okurka // hranolky,tatarská omáčka  134,-
         200 g.  Smažené rybí file,bramborový salát                                                             134,-
         200 g.  Grilovaný pstruh,citron,brambor // hranolky  151,-

         200 g.  Rumpsteak z hovězí roštěné,zeleninová obloha,tatarská omáčka,hranolky  244,-      
                                                                  (delší doba přípravy)
 
           1ks.   Menu box (krabička na jídlo)                                                                                                                  5,-

   
       Porce ryby jsou nedělitelné,nelze podávat poloviční porce. Ryba je minutkové jídlo,přesto,že kuchaři rybu začnou
             připravovat okamžitě po objednávce,tak její příprava trvá o chvilku déle než příprava jiných druhů masa.

                                         Denní nabídka i na www.kastan – vcelna.cz
                                                 Nově i odpolední nabídka jídel!!!
                                         Platební karty nebereme!!!


