JÍDELNÍ LÍSTEK 23. - 27.11.2020
******

RÝBÍ TÝDEN ******

PONDĚLÍ

Polévka: čočková a párkem 1/1,7
Salát:
z červené řepy s jablky
1.
Uzené maso, bramborová kaše, okurka 7
2.
* Paella s mořskými plody a kuřecím stehýnkem 4
3.
Segedínský guláš s vepřovým masem, knedlíky 1/1,3,7
4. vegetariánské : Pikantní sójové rizoto se zeleninou 6
5.
Kuřecí gyros, listový salát, jogurtový dresink, turecký chléb 1/1,3,7
6.
Smažený vepřový řízek, brambory 1/1,3,7
8.
větší porce: Uzené maso, bramborová kaše, okurka 95,9.
větší porce: * Paella s mořskými plody a kuřecím stehýnkem 95,10.
větší porce: Segedínský guláš s vepřovým masem, knedlíky 95,ÚTERÝ

Polévka: vývar s kuskusem a zeleninou 1/1,9
Salát :
rajčatová s jarní cibulkou
1
Vepřová roláda, bramborové knedlíky, červené zelí 1/1,7,3
2.
* Rybí filet /Bubeník mořský/, grilované zelenina 4
3.
Rýžová kaše s jablky s cukrem 7
4. vegetariánské : Zeleninové lečo s vejci, brambory 3,7
5.
Zeleninový salát s tuňákem, křenový dresink, pečivo 1/1,4
6.
Smažený kuřecí řízek, brambory 1/1,3,7
8.
větší porce: Vepřová roláda, bramborové knedlíky, červené zelí 95,9.
větší porce: * Rybí filet /Bubeník mořský/, grilované zelenina 95,10.
větší porce: Rýžová kaše s jablky s cukrem 95,STŘEDA

Polévka : gulášová 1/1,7
Salát :
zelný se salátovou okurkou
1
Štěpánská hovězí pečeně, rýže 1/1,7
2.
* Rybí filet / Mořský vlk/, bylinkové šťouchané brambory 7,4
3.
Bulgur s kuřecím masem a dušenou zeleninou
4. vegetariánské : Bulgur s dušenou zeleninou, sýr 7
5.
Waldorf salát /krůtí maso, listový salát, jablka, Niva sýr, dresink/, pečivo 1/1,7,8
6.
Smažený kuřecí řízek, brambory
1/1,3,7
8.
větší porce: Štěpánská hovězí pečeně, rýže 95,9.
větší porce: * Rybí filet / Mořský vlk/, bylinkové šťouchané brambory
95,10.
větší porce: Bulgur s kuřecím masem a dušenou zeleninou 95,ČTVRTEK

Polévka: vývar s krupicí a vejci 1/1,3
Salát : čínské zelí s ananasem
1.
Marinované vepřová panenky, pepřová omáčka, opečené brambory 1/1,3,7
2.
* Těstovinový salát s krabím masem a čerstvou zeleninou, pečivo 4,1/1
3.
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1/1,3,7
4. vegetariánské : Těstovinový salát s čerstvou zeleninou, pečivo 4,1/1 1/1,7
5.
Smažené kuřecí stripsy, zelný salát Coleslaw, chléb 1/1,7,3
6.
Smažený kuřecí řízek, brambory 1/1,3,7
8.
větší porce: Marinované vepřová panenky, pepřová omáčka, opečené brambory 95,9.
větší porce: * Těstovinový salát s krabím masem a čerstvou zeleninou, pečivo 95,10.
větší porce: Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 95,PÁTEK

Polévka: rybí 1/1,7
Salát : zeleninový míchaný
1.
Flíčky s uzeným masem, červená řepa
1/1,3, 7
2.
* Rybí filet /Mahi-mahi/, kuskus s dušenou zeleninou 4,7
3.
Jelení guláš, knedlíky
1/1,3,7
4.
vegetariánské : Smažený celer, brambory, tatarská omáčka 1/1,3,7,9
5.
Kuřecí gyros, listový salát, jogurtový dresink, turecký chléb 1/1,7,3
6.
Smažený vepřový řízek, brambory 1/1,3,7
8.
větší porce: Flíčky s uzeným masem, červená řepa
95,9.
větší porce: * Rybí filet / Mahi-mahi/, kuskus s dušenou zeleninou 95,10.
větší porce: Jelení guláš, knedlíky 95,1 Obiloviny obsahující lepek, pšenice, žito, ječmen oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, 2 Korýši a výrobky z nich, 3 Vejce a výrobky z nich, 4 Ryby a výrobky z nich, Ryby a výrobky z nich, 5 Podzemnice olejná (arašídy) a
výrobky z nich, 6 Sójové body (sója) a výrobky z nich, 7 Mléko a výrobky z něj včetně laktózy, 8 Skořápkové plody, tj. ořechy, mandle, lískové ořechy, ořech, kešu, pekanové ořechy, para ořechy, ořech pistácie, makadamský ořech, 9 Celer a výrobky z něj, 10
Hořčice a výrobky z ní, 11 Sezamová semínka a výrobky z nich, 12 Oxid siřičitý a siřičitany, 13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, 14 Měkkýši a výrobky z nich

