...jsme tu pro Vás!
OBĚDY
Jídelní lístek

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

pondělí 10. prosinec 2018
Rajská s těstovinovou rýží (1,3,9)
Pražská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,6,7)
Cikánské kuřecí řízečky, brambory, zelný salát s koprem (1,3,6,9,10)
Rýžový nákyp s meruňkami (1,3,7)
Mix gril se zeleninou (marinované kuřecí a vepřové maso), rýže, zelný salát s koprem (1,6)
Těstovinový salát s cuketou, rajčaty, paprikou a bylinkami (1,3,7)
Brambory s cizrnou v paprikovo - smetanové šťávě, chléb (1,7)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

úterý 11. prosinec 2018
Hráškový krém (1,3,7,9)
Sekaná pečeně, bramborová kaše, míchaný salát (1,3,7)
Neapolské nudle s kuřecím masem sypané sýrem (1,3,6,7,9)
Sýrové krokety, brambory, tatarská omáčka (1,3,7,9,10)
Krůtí steak s anglickou slaninou a sýrem, rýže s kurkumou, míchaný salát (1,6,7)
Rajčatový salát s fazolemi a cibulkou, chléb (1)
Nákyp z kysaného zelí (1,6,7)

středa 12. prosinec 2018
Polévka
Slepičí s játrovou rýží (1,3,9)
Jídlo 1
Svíčková na smetaně houskový knedlík (1,3,6,7,9,10)
Jídlo 2
Kuřecí prsa na tymiánu, rýže (1,6)
Jídlo 3
Jáhlová kaše sypaná cukrem a skořicí, kompot (1,7)
Jídlo 4
Smažený vepřový řízek, bramborový salát (1,3,7,9,10)
Jídlo 5
Zeleninový talíř s rybími prsty, česnekový dresink, pečivo (1,3,4)
Jídlo 6 VEG Zeleninové rizoto z bulguru sypané sýrem, kompot (1,7,9)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

čtvrtek 13. prosinec 2018
Frankfurtská (1,7)
Vepřová pečeně na žampionech, těstoviny (1,6)
Kuřecí nudličky s mandlemi, rýže (1,6,8)
Makový závin (1,3,7)
Smažená vepřová játra, brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Zeleninový salát s hovězím masem a ředkvičkou (ledový salát, paprika, cuketa, rajče), pečivo (1,6)
Okarové čevapčiči (sója), brambory, hořčice (1,6,7,10)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

pátek 14. prosinec 2018
Kotlůvka (brambory, kroupy) (1,9)
Kuřecí stehno pečené, rýže (1,6)
Selský bramborový guláš (klobása, žampiony), chléb (1,3,6,7)
Bavorské vdolečky (1,3,7)
Vepřová kotleta se sázeným vejcem, brambory, okurkový salát (1,3,6)
Mrkvový salát s hrozny, celozrnná bageta (1)
Těstoviny aglio e olio (rajče, chilli, petrželka) (1)

Alergeny:

alergeny jsou níže uvedené potraviny nebo typ potravin a výrobky z nich
1 - obiloviny obsahující lepek; 2 - korýši; 3 - vejce; 4 - ryby; 5 - jádra podzemnice olejné;
6 - sojové boby; 7 - mléko; 8 - suché skořápkové plody (ořechy); 9 - celer; 10 - hořčice;
11 - sezamová semena; 12 - oxid siřičitý a siřičitany; vlčí bob (lupina); 14 - měkkýši

