
Jídelní lístek 23.01.2023 - 27.01.2023 Omezení Alergeny

PONDĚLÍ

* plátek podušeného vepřového bůčku přelitý šťávou s lečem a žampiony podávaný s vařeným bramborem

1A) Novohradský vepřový plátek, vařené brambory 120g (včetně polévky)

* opečené kuřecí prso na másle s bílým vínem posypané opečenými mandlemi podávané s dušenou rýží

1,7,8B) Kuřecí řízek na víně s mandlemi, dušená rýže 150g (včetně polévky)

* orestovaný plátek vepřové kotlety zalitý omáčkou z výpeku podávaný s vařeným bramborem

1,7D) Přírodní vepřový řízek, vařené brambory 150g (včetně polévky)

* ve sladkokyselém nálevu naložená bílá kapusta, paprika, okurky a cibule

veganS) Čalamáda 150g

* světlá polévka charakteristické vůně s brambory a zeleninou

vegan 1,9P) Bramborová polévka 0,33L

 

ÚTERÝ

* pečená vepřová kýta servírovaná na plátky politá smetanovou omáčkou připravenou z výpeku podávaná s houskovým knedlíkem

1,9,7,10A) Vepřová kýta dušená na smetaně, houskový knedlík 120g (včetně polévky)

* smažené rybí filé obalené v klasickém trojobalu podávné s přírodním bramborovým salátem

1,3,4B) Smažené rybí filé, přírodní bramborový salát 120g (včetně polévky)

* salát z vařených fazolí a kuřecího masa spojený majonézou odlehčenou jogurtem

1,3,7C) Indický fazolový salát, chlebový bochánek 350g (včetně polévky)

* nastrouhaná salátová okurka (hadovka) ve sladkokyselém kořeněném nálevu

veganS) Okurkový salát 120g

* polévka připravená z hovězích kostí s kapáním z polohrubé mouky, vody, soli a vejce

1,3,7,9P) Hovězí polévka s kapáním 0,33L

 

STŘEDA

* v zelných listech zabalené mleté maso s rýží podušené v rajčatovo-smetanové omáčce s koprem podávané s bramborovou kaší

1,7A) Golubce s masem, bramborová kaše 220g (včetně polévky)

* restované nudličky červené cibule, kuřecího masa a chilli papričky s cherry rajčaty a kešu ořechy podávené s rýží

bez lepku 6,8B) Thajské kuře s bazalkou, dušená rýže 120g (včetně polévky)

* řízek připravený z vepřové kotlety podávaný s bramborovou kaší a sterilovaným okurkem

1,3D) Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, okurek 135g (včetně polévky)

* hlávkový salát máčený v zálivce, která má pikantní vůni a chuť

veganS) Hlávkový salát 60g

* chutná moravská luštěninová polévka z čerstvých máčených fazolí zahuštěná jíškou

vegan 1P) Fazolová polévka 0,33L

 

ČTVRTEK

* oblíbená verze rizota připraveného z vepřového masa, rýže a leča posypaného strouhaným sýrem

bez lepku 7A) Rizoto z vepřového masa, sterilovaný okurek 320g (včetně polévky)

* hovězí maso přední nakrájené na kousky, okořeněné pepřem a podušené na cibulce servírované s těstovinamy

1B) Hovězí maso na pepři, těstoviny 120g (včetně polévky)

* kaše z krupice posypaná směsí moučkového cukru a kakaa přelitá rozpuštěným máslem podávaná s ovocným kompotem

vegetarián 1,7C) Krupicová kaše s máslem a kakaem, ovocný kompot 375g (včetně polévky)

* rajčata nakrájená na plátky smíchaná s cibulí, dochucená pepřem, přelitá sladkokyselou zálivkou

veganS) Rajčatový salát s cibulí 120g

* vývar z vepřové hlavy servírovaný s orestovanou cibulkou, krupkami a kousky masa

1P) Ovarová polévka 0,33L

 

PÁTEK

* vykynuté těsto vyválené přímo na plechu, potřené rajským protlakem, obložené šunkou a sýrem

1,3,7A) Pizza se šunkou a sýrem 440g (včetně polévky)

* vepřové maso plněné domácí houbovou nádivkou, srolované a upečené doměkka podávané se šťouchaným bramborem

1,3,7B) Vepřová roláda s houbovou nádivkou, šťouchané brambory 150g (včetně polévky)

* řízek připravený z kuřecích prsíček podávaný se šťouchaným bramborem a sterilovaným okurkem

1,3D) Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory, okurek 135g (včetně polévky)

* salát připravený z nastrouhané mrkve a jablka se sladkokyselou zálivkou

veganS) Mrkvový salát s jablky 120g

* hustá bílá polévka připravená z vývaru, smetany, koření, vajíčka, hub, kopru a brambor

vegetarian 1,3,7P) Kulajda 0,33L

Menu A = 105 Kč          Menu B = 115 Kč          Menu C = 105 Kč          Menu D = 115 Kč          S = 25 Kč          P = 25 Kč


