JÍDELNÍ LÍSTEK 30.11. - 4.12.20
PONDĚLÍ

Polévka: Minestrone 1/1,7,9
Salát : okurkový s koprem
1
Hamburská vepřová pečeně, knedlíky 1/1,3,7
2.
Rizoto s kuřecím masem se žampiony a sýrem, červená řepa 7
3.
Nudlový nákyp s tvarohem, meruňkami a cukrem 1/1,3,7
4.
vegetariánské : Rizoto se žampiony a sýrem, červená řepa 7
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: Hamburská vepřová pečeně, knedlíky
95,9.
větší porce: Rizoto s kuřecím masem se žampiony a sýrem, červená řepa 95,10.
větší porce: Nudlový nákyp s tvarohem, meruňkami a cukrem -95,
ÚTERÝ

Polévka: masový vývar s rýží a hráškem 1/1,9
Salát :
zelný s kukuřicí
1.
Boloňské špagety s mletým masem se sýrem 1/1,7
2.
Vepřový plátek po srbsku, rýže 7
3.
Zapečená brokolice s květákem, brambory 7
4. vegetariánské : Špagety s cuketovou směsí a rajčaty
1/1,7
5.
Pečené kuřecí stehno, zelný salát Coleslaw, chléb 1/1,7
6.
Smažený kuřecí řízek, brambory 1/1,3,7
8.
větší porce: Boloňské špagety s mletým masem se sýrem 95,9.
větší porce: Vepřový plátek po srbsku, rýže
95,10.
větší porce: Zapečená brokolice s květákem, brambory 95,STŘEDA

Polévka : zelňačka s klobásou 1/1,7
Salát :
mrkvový
1.
Čevabčiči z mletého vepř. masem, brambory, hořčice, cibule 1/1,3,7
2.
Maso dvou barev, rýže 6
3.
Halušky s uzeným masem a se zelím 1/1,3,7
4. vegetariánské : Grenadýrský pochod /zapeč.brambory a těstoviny/,restovaná cibulka, okurka 1/1,3,7
5.
Salát s vepřovým masem, listový salát, quacamole a nachos, pečivo 1/1,7
6.
Smažený kuřecí řízek, brambory
1/1,3,7
8.
větší porce: Čevabčiči s mletého vepř. masem, brambory, hořčice, cibule 95,9.
větší porce: Maso dvou barev, rýže 95,10.
větší porce: Halušky s uzeným masem a se zelím 95,ČTVRTEK

Polévka: drůbeží vývar s nudličkami 1/1,9
Salát :
z rajčat a paprik
1
Vylítaní ptáčci /hovězí maso, ptáčková omáčka/, rýže 1/1,3,7
2.
Smažený květák, brambory, tatarská omáčka 1/1,3,7
3.
Těstoviny s krůtím masem v sýrové omáčce 1/1,7
4. vegetariánské : Červená čočka s opečenou zeleninou 1/1,7
5.
Cézar salát s kuřecím masem, parmazánem a krutony, pečivo 1/1.3.7
6.
Smažený kuřecí řízek, brambory 1/1,3,7
8.
větší porce: Vylítaní ptáčci /hovězí maso, ptáčková omáčka/, rýže
95,9.
větší porce: Smažený květák, brambory, tatarská omáčka 95,10.
větší porce: Těstoviny s krůtím masem v sýrové omáčce 95,PÁTEK

Polévka: bramborová 1/1,7
Salát : listový s dresinkem 7
1
Zapečený kuřecí plátek se šunkou a sýrem, mačkané brambory 1/1,3,7
2.
Kuskus s kuřecím masem a dušenou zeleninou, sýr 1/1,7
3.
Hovězí maso, koprová omáčka, knedlíky 1/1,3,7
4.
vegetariánské : Vařené vejce, koprová omáčka, brambory 1/1,3,7
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: Zapečený kuřecí plátek se šunkou a sýrem, mačkané brambory
9.
větší porce: Kuskus s kuřecím masem a dušenou zeleninou, sýr 95,10.
větší porce: Hovězí maso, koprová omáčka, knedlíky 95,-

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

