Jídelní lístek na týden od 3. 5. do 7. 5. 2021
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Kulajda (1, 3, 6, 7, 9)
Rajská s těstovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9)
Segedínský guláš, houskový knedlík (5ks) (1, 3, 6, 7, 9)
Thajské kuřecí nudličky na kari se zeleninou a smetanou, rýže (7)
Pečený libový bůček s.k. (300g), bramborový knedlík 6ks, bílé zelí (1, 3, 9, 12)
Krůtí prsa pečená ve vlastní šťávě, bramborová kaše, zeleninový salát (1, 6, 7, 9)
Řecký zeleninový salát s kuř. nudličkami, jogurtový dresink s česnekem (7)
Těstovinový salát se smaženými kuřecími nugetkami, majonézový dresink s česnekem (1, 3, 7, 9)
Kuřecí medailonky se šunkou a sýrem, bramborová kaše (1, 6, 7, 9)
Grilovaná panenka v pepřové omáčce s hříbky a smetanou, bramborové noky (1, 3, 6, 7)
Zapečené papriky a rajčata s kus-kusem a nivou, zeleninový salát (200g) (7)
Smažené kapustové karbanátky s masem(280g/2ks), bramborová kaše (1, 3, 7, 9)
Smažený vepřový řízek (200g/2ks), brambor s máslem, okurka (1, 3, 7, 9, 10)
Smažený kuřecí řízek (200g/2ks), bramborová kaše, okurka (1, 3, 7, 9, 10)

25,- (19,-)
25,- (19,-)
99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,-

Frankfurtská (1, 3, 4, 6, 7, 9)
25,- (19,-)
Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou (1, 3, 9)
25,- (25,-)
Svíčková na smetaně (100 g), houskový knedlík (5ks) (1, 3, 7, 9, 10)
99,Krakonošův oheň (kuřecí nudličky, ostré), rýže (6)
99,Pečené vepřové koleno(200g-bez kosti), bramborový knedlík 6ks, bílé zelí (1, 3, 6, 9)
99,Hrachová kaše s uzenou krkovicí, cibulkou a vejcem, okurka (1, 3, 7, 9, 10)
99,Obložený ŠÉF SALÁT, majonézový dresink s česnekem (3, 7, 9, 10)
99,Těstovinový salát s krůtím prsíčkem, jogurtový dresink s česnekem (7)
99,Kuřecí nudličky GYROS(s), opečený brambor, jogurtové tzaciky s okurkou (1, 6, 7, 9)
99,Kuřecí medailonky VENEDIK(slanina, baby mrkvička, fazolky) ve smetanové omáčce, těstoviny (1, 3, 6, 7, 9)
99,Kuřecí steak BECHYNĚ zapeč. s žampiony, šunkou a sýrem, sáz. vejce, brambor, dresink (1, 3, 6, 7, 10)
99,Smažený holandský řízek (2ks/280g), bramborová kaše, okurka (1, 3, 7, 9, 10)
99,Smažený květák(300g), brambor, tatarka (1, 3, 7, 9, 10)
99,Smažený kuřecí (200g) SAVOJSKÝ řízek (P), brambor s máslem, okurka (1, 3, 7, 9, 10)
99,Hovězí vývar s játrovou rýží a nudlemi (1, 3, 4, 6, 7, 9)
Dršťková s krájenými dršťkami (1, 9)
Rajská omáčka, vařené hovězí, houskový knedlík (5ks) (1, 3, 7, 9)
Kuřecí směs Sweet&Sour (ananas, paprika, česnek), rýže (6)
Hovězí (150g) na česneku, bramborový knedlík 6ks , špenát (1, 3, 6, 7, 9, 12)
Boloňské lasagne s mletým masem(200g) zapečené se sýrem (1, 3, 6, 7, 9, 12)
Zeleninový salát se smaženým hermelínem, tatarská omáčka, brusinky (1, 3, 7)
Těstovinový salát s tuňákem a vejci, zelenina, majonézový dresink s česnekem (1, 3, 4, 7, 9, 10)
Grilované kuře (1/2 600g) , šťouchaný brambor (9)
Kuřecí nudličky v omáčce QUATTRO FORMAGGI, těstoviny (1, 3, 6, 7, 9, 10)
Bramborové knedlíky se švestkami a mákem, máslo (1, 3, 7)
Vepřový(150g) smažený HOŘOVICKÝ řízek , brambor, tatarka (1, 3, 7, 9, 10)
Smažené olomoucké tvarůžky, brambor, tatarka (1, 3, 7, 9, 10)
Smažené řízečky z vepřové panenky (200g), jemný VÍDEŇSKÝ bramborový salát (1, 3, 10)

Pokračování na druhé straně
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Ruský boršč (1, 6, 9)
Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou (1, 3, 9)
Roštěnka (150g) na houbách s liškami a smetanou, houskový knedlík (5ks) (1, 3, 6, 7, 9)
Kuřecí nudličky FLORIDA(S)-ananas, broskve, kari, smetana, rýže (1, 6, 7, 9)
Selská bašta s uzenou krkovicí a pečenou krkovicí (200 g), bramborový knedlík 6ks, bílé zelí (1, 3, 6, 9)
Vepřová kapsa RABÍNŮV MĚŠEC (angl. slanina, sýr, zelenina), šťouchaný brambor (1, 6, 7, 9, 10)
Zeleninový salát CÉZAR, kuř. nudličky, majonézový dresink s česnekem (4, 7)
Těstovinový salát se zeleninou, uzeným lososem, vejcem, jogurtový dresink s česnekem (1, 3, 4, 7, 10)
Kuřecí plátek (200g) zapečený v našem bramboráku se sýrem (S), zelný salát s mrkví (1, 6, 9)
Candát filet (150g) na kmíně a másle, bramborová kaše (4, 7)
Bramborové noky s listovým špenátem, parmezánem a nivou (bez masa) (7)
Smažené karbanátky(2ks/300g), brambor s máslem, okurka (1, 3, 7, 9, 10)
Smažený hermelín, smažené krokety, tatarka (1, 3, 6, 7, 9, 10)
Smaž. kuřecí řízek VENEDIK(zapečený s ber. rohy a sýrem), brambor, tatarka (1, 3, 7, 9, 10)

25,- (19,-)
25,- (25,-)
99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,-

Gulášová (1, 6, 9)
Hrášková se smetanou (1, 7, 9)
Plzeňský hovězí (200 g) guláš s vejcem, houskový knedlík (5ks) (1, 3, 6, 7, 9)
Maso dvou barev po čínsku, rýže (1, 5, 6, 7, 9, 10, 11)
Pečená krůtí prsa (200g) na divoko s česnekem, bramborový knedlík 6ks , špenát (1, 3, 6, 7, 9)
Pečená kachna (400 g 1/4), houskový knedlík (5ks), zelí (1, 3, 6, 7, 9)
Grilované kuře (600g), zelný pikantní salát, chléb (1, 3)
Těstovinový salát třemi druhy sýrů, šunkou, majonézový dresink s česnekem (1, 7)
Přírodní sekané řízečky na žampionech, bramborová kaše (1, 3, 6, 7, 9)
Kuřecí prsa s broskví, šunkou a sýrem, smažené krokety se sýrem (1, 3, 6, 7, 9)
Kynuté jahodové knedlíky 3ks, tvaroh (1, 3, 7)
Smažená mořská štika-file (200 g), bramborová kaše, kompot (1, 3, 4, 7, 9)
Variace smažených řízků (200g), bramborový salát (400 g) (1, 3, 7, 9, 10)
Variace smažených řízků 2+2 ks, bramborový salát (400 g) (1, 3, 7, 9, 10)

25,- (19,-)
25,- (19,-)
99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,129,-

Dodávané jídlo je určeno k okamžité spotřebě a je označeno číslem, podle jídelního lístku.
Ceny jsou uvedené na jídelním lístku vpravo vedle názvu jídla, cena za polévku s jídlem je uvedena v závorce. Polévka bez jídla stojí
plnou cenu před závorkou. Cena za dovoz se účtuje následovně: při dovozu 1-3 jídel je poplatek 5,-Kč za každé jídlo, při dovozu více
jak 3 jídel je dovoz ZDARMA. Minimální objednávka na každý den je jedno jídlo. Denní objednávka obsahující pouze polévky není
možná.
Vážený zákazníku, vyhrazujeme si v neodkladných případech použít: ZMĚNA JÍDEL VYHRAZENA.
Alergeny jsou uvedeny u každého jídla následujícím číselným značením: 1.Obiloviny 2.Korýši 3.Vejce 4.Ryby 5.Podzemnice olejná
(arašídy) 6.Sójové boby (sója) 7.Mléko 8.Skořápkové plody 9.Celer 10.Hořčice 11.Sezamová semena 12.Oxid siřičitý a siřičitany 13.Vlčí
bob 14.Měkkýši.
Váhy masa jsou uvedeny buď u jídla, nebo zde a vždy v syrovém stavu, pokud se váhy liší, tak platí ta u jídla.
Losos 150g, ostatní ryby filet 200g, vepřové a kuřecí maso 180g, hermelín 100g, sýr 120g, žampiony 350g, květák 300g, kuřecí čtvrtka
400g, hovězí maso 100g, plněné knedlíky s uzeným 150g, maso a uzeniny na salátech (všechny druhy) 150g, maso v polévce 25g,
uzená masa 200g, mletá masa 250g.
Váhy příloh jsou uvedeny buď u jídla, nebo zde a vždy v hotovém stavu, pokud se váhy liší, tak platí ta u jídla.
Vařený brambor a bramborová kaše 400g, opečený brambor 350g, těstoviny 350g, rýže 400g, šťouchaný brambor 400g, bramborový
salát 400g, houskový knedlík 180g, čínské nudle 350g, bramborový knedlík 220g, zelí a špenát 150g, chléb 180g, kompot 150g,
okurkový a rajčatový salát 150g, šopský salát 200g, zeleninový salát 200g, tatarská omáčka 150g, dresink 150g nebo balený 2 sáčkyporce. Polévka má 400ml a velké saláty z jídelního lístku č.5+6 mají 800g.

Jméno:________________________________
Adresa dodání:________________________________________________________
(v případě objednávky u řidiče nutno čitelně vyplnit, jinak neplatné)

