Jídelní lístek

Zaječí

519 351 450+727 901 662

21.1.-27.1. 2019

Chlazená jídla jsou stejná s jídelním lístkem na daný den.
PONDĚLÍ: polévka Jihočeská bramboračka-1,7,9
I. Kuřecí ragú, rýže, okurek-1,6,9
II. Vepřová pečeně na černém pivu, těstoviny-1,3,7
III. Buchty s hruškami a mákem, ovoce-1,3,7
IV. Katův šleh, pečivo-1,3,6,7,9,10

Výběr: Vepřový plátek s cibulí a žampiony,
PS: Rajčatový salát s cibulí
ÚTERÝ:

americké brambory, pažitkový dip-1,3,7

polévka Hovězí vývar s drobením-1,3,9
I. Šťavnatá pečeně ,knedlík -1,3,7,9
II. Smažený sýrový špíz, brambory, tatarka-1,3,6,7,9,10
III. Liguiny po Milánsku, sýr-1,3,6,9
IV. Šopský Salát, pečivo-1,3,7

Výběr: Kuřecí plátek s pepřovou omáčkou, krokety
PS: Okurkový salát

-1,3,7

STŘEDA:

polévka Gulášová-1,6,9
I . Kuřecí závitek s fazolkami a slaninou, těstoviny-1,3,10
II. Vepřové výpečky, bramborová kaše, okurek -1,3,7
III. Játra na cibulce, rýže, okurek-1,6,10
IV. Sýrový salát se šunkou, žampiony a olivami, pečivo-1,3,6,7

Výběr:

Kuřecí plátek marinovaný v bylinkovém jogurtu, steakové hranolky, tatarka-1,3,6,7,9
PS: Míchaný zeleninový salát

ČTVRTEK: polévka

Ovarová-1,7,9,10

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

II. Šumajstr, salát-1
III. Hovězí kapucínský guláš, pečivo-1,3,7
IV. Ovocný salát s jogurtem, loupáčky-1,3,7

Výběr:

Vepřové filátka s dušeným špenátem, brambory-1,3,6,7
PS: Salát z čínského zelí s mrkví

PÁTEK: polévka
.

Fazolová-1,6,7

I. Vepřová kýta na lesných houbách, knedlík-1,3,7

II. Pštrosí vejce, bramborová kaše, okurek-1,3,6,7
III. Krupicová kaše, kakao, kompot-1,3,7
IV. Strapačky s kysaným zelím a slaninou -1,3,7
PS: Mrkvový salát s hráškem
Výběr: Krakonošův oheň, bramboráčky, tatarka-1,3,6,7,10

SOBOTA: polévka Špenátová- 1,7,9
I.

Sekaná, brambory, okurek– 1,3,7

NEDĚLE: polévka

Jarní-1,6,9

I. Záhorácký závitek, knedlík - 1,3,7
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

