
Jídelní lístek 27.02.2023 - 03.03.2023 Omezení Alergeny

PONDĚLÍ

* uzená krkovice servírovaná na plátky s osmaženou cibulkou podávaná s bramborovou kaší a okurkem
1,7A) Uzená krkovice, bramborová kaše, okurek  150g (včetně polévky)

* kuřecí prsíčko s podušenými plátky pomeranče v karamelové šťávě s mandlemi podávané s rýží
bez lepku 8B) Kuřecí prso na pomerančích s mandlemi, dušená rýže 150g (včetně polévky)

* uvařené těstoviny promíchané s konzervovaným tuňákem, paprikou, rajčaty a sojovou omáčkou
1,4,6C) Těstovinový salát s tuňákem 350g (včetně polévky)

* orestovaný plátek vepřové kotlety zalitý omáčkou z výpeku podávaný s dušenou rýží
1,7D) Přírodní vepřový řízek, dušená rýže 150g (včetně polévky)

* ve sladkokyselém nálevu naložená bílá kapusta, paprika, okurky a cibule
veganS) Čalamáda 150g

* vývar zahuštěný jíškou povařený s rajčatovým protlakem, rýží a kořením dochucený cukrem
vegan 1P) Rajčatová polévka 0,33L

 
ÚTERÝ

* plátek vepřové plece podušený spolu s plátky žampionů podávaný s veřenými těstovinamy
1A) Vepřová plec na žampionech, těstoviny 120g (včetně polévky)

* plátek kvalitního rybího filé podušený na másle zapečený s vejcem a sýrem podávaný s bramborem
1,4,7B) Aljašská treska zapečená se sýrem, vařené brambory 150g (včetně polévky)

* salát připravený z koleček čerstvých rajčat, plátků mozzarelly a bazalky, ochucený olivovým olejem
vegetarian 1,7C) Caprese salát s čerstvou bagetou 350g (včetně polévky)

* řízek připravený z kuřecích prsíček podávaný s vařeným bramborem a sterilovaným okurkem
1,3D) Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, okurek  135g (včetně polévky)

* hlávkový salát máčený v zálivce, která má pikantní vůni a chuť
veganS) Hlávkový salát 60g

* polévka připravená z hovězích kostí, kořenové zeleniny a cibule s rýží a hráškem
bez lepku 9P) Hovězí polévka s rýží a hráškem 0,33L

 
STŘEDA

* pečená kuřecí křidélka naložená v lehce pikantní marinádě s hrubým kožením podávané s dušenou rýží
1A) Kuřecí křidélka Texas, dušená rýže, okurek 315g (včetně polévky)

* upečené vejce na tvrdo obalené v mletém mase a strouhance podávané s bramborovou kaší a okurkem
1,3,7B) Pštrosí vejce, bramborová kaše, sterilovaný okurek 100g (včetně polévky)

* sladký rýžový nákyp připravený z rýže, švestek. mléka, cukru, vejce a tuhého sněhu z bílků
vegetarián 1,3,7C) Rýžový nákyp se švestkami 345g (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)

* nastrouhaná salátová okurka (hadovka) ve sladkokyselém kořeněném nálevu
veganS) Okurkový salát 120g

* chutná moravská luštěninová polévka z čerstvých máčených fazolí zahuštěná jíškou
vegan 1P) Fazolová polévka 0,33L

 
ČTVRTEK

* okořeněný plísňový sýr zabalený do alobalu grilovaný v troubě podávaný s bramborem a tatarkou
vegetarián 1,3A) Grilovaný sýr, vařené brambory, tatarka 100g (včetně polévky)

* hovězí podušené s kořenovou zeleninou servírované se smetanovou omáčkou a houskovým knedlíkem
1,7,9B) Svíčková na smetaně, houskový knedlík 120g (včetně polévky)

* salát z brambor, fazolek, cherry rajčátek, oliv, tuňáka a ančoviček servírovaný s tmavým chlebem
1,3,4C) Salát Nicoise, chlebový bochánek 350g (včetně polévky)

* orestovaný plátek kuřecího prsa zalitý omáčkou z výpeku podávaný s vařeným bramborem
1,3D) Přírodní kuřecí řízek, vařené brambory 135g (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

* uvařené špagety smíchané s vajíčky sraženými na rozpuštěných kostečkách slaniny
1,3,7A) Špagety po uhlířsku 330g (včetně polévky)

* plátek orestované vepřové krkovičky servírovaný s fazolovými lusky spolu se slaninou podávaný s rýží
1,7B) Vepřová krkovička s fazolovými lusky, dušená rýže 120g (včetně polévky)

* domácí buchty z kynutého těsta naplněné tvarohovou náplní posypané moučkovým cukrem
vegetarián 1,3,7C) Honzovky aneb Honzovy tvarohové buchty 330g (včetně polévky)

* řízek připravený z kuřecích prsíček podávaný s pečeným bramborem a tatarkou
1,3D) Smažený kuřecí řízek, pečené brambory, tatarka 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 = 110 Kč          Menu D = 120 Kč          S = 25 Kč          P = 25 Kč         (ceny s DPH)


