Zaječí

Jídelní lístek

519 351 450

15.10.-21.10. 2018

Chlazená jídla jsou stejná s jídelním lístkem na daný den.
PONDĚLÍ: polévka Houbová-1,6,9
I. Přírodní kuřecí plátek, rýže, okurek-1,6
II. Lovecká pečeně, těstoviny-1,3,6,7,10
III. Kakaový závin, ovoce-1,3,7
IV. Guláš z hlívy ústřičné, pečivo-1,3,7

Výběr: Argentinská krkovička, americké brambory, tatarka-1,3,6,7,10
PS: Rajčatový salát s cibulí
ÚTERÝ:

polévka Hovězí s drobením-1,3,9
I. Vepřová pečeně s játrovou omáčkou ,knedlík
II. Smažený sýr, brambory, tatarka-1,3,6,7,9,10
III. Kuřecí maso na čínský způsob, rýže-1,3,6,7

-1,3,7

IV. Brokolicový nákyp se šunkou a sýrem, salát-1,6,9

Výběr: Kuřecí plátek na slanině, krokety, bylinkový dip-1,3,7
PS: Okurkový salát
STŘEDA:

polévka Zelná-1,3,9
I . Kuřecí kapsa se šunkou a sýrem, těstoviny-1,3,6,7
II. Šunkofleky s uzeným masem, okurek -1,3,6,7
III. Mexická pánev, rýže-1,6,9
IV. Tomatový salát s nivou a olivami, pečivo-1,7

Výběr:

Labská pochoutka, bramboráčky, tatarka-1,3,6,7,8,9,10
PS: Míchaný zeleninový salát

ČTVRTEK: polévka

Mexická-1,6,7,9

I. Kuřecí plátek v sýrovém těstíčku, nové brambory, salát -1,3,7

II. Šumajstr, salát-1
III. Vepřové maso na houbách, rýže, okurek-1,3,7,10
IV. Fusilli ,,Milánské“-1,3,6,7,9,10

Výběr:

Hovězí nudličky ,,Stroganov“, rýže-1,7
PS: Salát z čínského zelí s mrkví

PÁTEK: polévka
.

Hrstková-1,3,7

I. Vepřová pečeně po Burgundsku, knedlík-1,3,7

II. Vepřenky s cibulí, bramborová kaše, okurek-1,3,7
III. Zapečené palačinky s tvarohem, kompot-1,3,7
IV. Těstovinový salát s kuřecím masem a jogurtovým dresinkem -1,3,7,9
PS: Mrkvový salát s citrónem
Výběr: Pikantní kuřecí kapsa, (sýr, cibulka, vysočina, gril. koření),steakové hranolky, tatarka – 1,3,6,7,9,10

SOBOTA: polévka Zeleninová- 1,6,7
I.

Vepřový přírodní plátek, brambory, okurek–

NEDĚLE: polévka

1,3,7

Slepičí vývar s nudlemi-1,3,9

I. Štěpánská pochoutka, knedlík - 1,3,7,10
Alergeny v jídle:1-obiloviny obsahujícílepek,2-korýši,3-vejce a výrobky z nich,4-ryby a výrobky z nich,5-jádra podzemnice olejné a
výrobky z nich,6-sojové boby a výrobky z nich,7-mléko a výrobky z nich,8-skořábkové plody a výrobky z nich,9-celer a výrobky
z něj,10-hořčice a výrobky z nich,11-sezamová semena a výrobky nich,12-vlčí bob a výrobky z něj,13-měkkýši a výrobky z nich

Dobrou chuť přeje kolektiv restaurace Venuše

