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STEAK RESTAURANT 

CIHELNA

Klíšská 100/165, 

Ústí nad Labem
http://www.usti-nad-labem.eu/

pondělí – pátek: 

10:30 - 24:00
420 475 601 807

Restaurace nabízí velmi dobré kuřecí a vepřové steaky, 

beefsteaky a rumpsteaky z Jižní Ameriky. V nabídce jsou rovněž 

ryby, velké zeleninové salátové talíře a pestrý výběr těstovin a 

pizza.

45 míst 11:00 – 15:00 h

Výběr ze 2 polévek, 8 hlavních 

jídel, 1 dezert. Cena menu se 

pohybuje v rozmezí 100 – 140 

Kč.

ano http://www.usti-nad-labem.eu/?page_id=33

REPLAY TO EL PASO

Ostrčilova 15/983, 

400 01 Ústí nad 

Labem

http://www.bowlingrestaurantcentru

m.cz/mexicka-restaurace.html

pondělí – pátek: 

11:00 - 24:00
420 475 201 000

Restaurace nabízí velmi dobré klasické pokrmy mexické 

kuchyně.  
66 míst 11:00 – 14:00 h

V poledním menu je relativně 

omezený výběr. Cena menu se 

pohybuje v rozmezí 90 – 130 Kč.

ano
http://www.bowlingrestaurantcentrum.cz/mexicka-

restaurace/kontakt.html

PIZZA REPLAY

Ostrčilova 15/983, 

400 01 Ústí nad 

Labem

http://www.bowlingrestaurantcentru

m.cz/mexicka-restaurace.html

pondělí – pátek: 

10:00 - 23:00
420 475 208 274

Italská restaurace a pizzerie s tradičními pokrmy italské 

kuchyně.
50 míst 10:00 – 14:00 h

V poledním menu je relativně 

omezený výběr. Cena menu je 

85 Kč.

ano
http://www.bowlingrestaurantcentrum.cz/italska-

restaurace/kontakt.html

RESTAURACE POD LAMPOU
Palachova 5, 400 

01 Ústí nad Labem

http://www.restaurace-

podlampou.cz/

pondělí – pátek: 

9:00 - 23:00
420 774 577 070

Restaurace nabízí tradiční pokrmy české a italské kuchyně, 

argentinské speciality a saláty.  
40 míst 11:00 – 14:00 h

V poledním menu je relativně 

omezený výběr ze tří jídel. Cena 

menu je 85 - 135 Kč.

ano http://www.restaurace-podlampou.cz/kontakt

RESTAURACE GRANADA

Masarykova 77a, 

400 01 Ústí nad 

Labem

http://www.lunchtime.cz/granada-ul
pondělí – pátek: 

10:00 - 22:00
420 721 212 400

Restaurace nabízí pokrmy mexické, španělské a české kuchyně. 

Dále relativně široký výběr salátů. 
45 míst 10:00 – 14:00 h

V poledním menu je relativně 

omezený výběr ze dvou jídel. 

Cena menu je 70 - 90 Kč

ano http://www.lunchtime.cz/granada-ul/#kontakt

 

MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ - ÚSTÍ NAD LABEM

Účastníkům konference nabízíme přehled nejblíže situovaných restaurací od místa konání XXI. ročníku konference ČAPV 2013 (všechny v dosahu do 10min pěšky). 
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