
 

Týdenní menu 30. 1. -3. 2. 2023
Nabídka jídel od 10:30 – 15:00

PONDĚLÍ 30. 1. 2023
Polévka:               Fazolová /1a/                                                                                                                                      35,-Kč
1.      120g            Plzeňský hovězí guláš na pivu s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                             145,-Kč
2.      150g           Vepřová krkovice s pikantní rajčatovou salsou a šťouchanými bramborami /1a,6/              142,-Kč
3.      350g           Špecle s kuřecím masem a listovým špenátem ve smetanové omáčce /1a,3,7/                   139,-Kč
4.      150g           Pikantní vepřové nudličky s jasmínovou rýží /1a/                                                                       139,-Kč
5.      150g           Pečená sekaná v anglické slanině s bramborovou kaší /1a,3,7/                                               136,-Kč
6.      200g           Zapečený květák s vařenými bramborami /1a,3,7/                                                                    119,-Kč

ÚTERÝ 31.1. 2023
Polévka:              Hovězí vývar s játrovými noky /1a,3,9/                                                                                          35,- Kč
1.      120g           Přírodní hovězí pečeně s jasmínovou rýží /1a/                                                                            145,-Kč
2.      150g           Kuřecí roláda s mandlovou nádivkou a bramborovou kaší /1a,3,7,8/                                     142,-Kč
3.      150g           Vepřová kotleta na hříbkách s opečenými bramborami /1a/                                                    139,-Kč
4.      120g           Kuřecí řízečky se salátem coleslaw /1a,3,7/                                                                                 142,-Kč
5.      150g           Lovecká vepřová játra na zelenině a víně s opečenými bramborami /1a,12/                        126,-Kč
6.      350g           Zapečené brambory se zeleninou, bešamelem a sýrem /1a,3,7/                                            119,-Kč

STŘEDA 1.2.2023
Polévka: Pórková s vejcem /1a,3/                                                                                                                     35,-Kč
1. 120 g Hovězí kostky na pepři s bramborovým knedlíkem a špenátem /1a,3,7/                                145,-Kč
2. 150 g Vepřové maso v kapustě s vařenými bramborami /1a/                                                               139-Kč
3. 150 g Smažený holandský řízek s bramborovou kaší a kyselou okurkou /1a,3,7,10/                       136,-Kč
4. 120 g Hovězí nudličky po stroganovsku s jasmínovou rýží /1a,7,10/                                                  145,-Kč
5. 350 g         Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou /1a,3,7/                                                          142,-Kč
6. 350  g         Čínské nudle se zeleninou a uzeným tofu /1a,3,6,7/                                                                   119,-Kč

ČTVRTEK 2.2.2023
Polévka: Zeleninový krém s krutony /1a,3,7/                                                                                                 35,-Kč
1. 150 g Vepřové výpečky s bramborovým knedlíkem a zelím /1a,3,7,10/                                             139,-Kč
2. 150 g Dalmátské čufty v rajské omáčce zjemněné smetanou s houskovým knedlíkem /1a,3,7,9/139,-Kč
3. 150 g Kuřecí nudličky kung pao s jasmínovou rýží /1a,6/                                                                      142,-Kč
4. 120 g Špikované krůtí prso s bramborovou kaší /1a,7/                                                                         145,-Kč
5. 150g Opečená jitrnice s vařenými bramborami a salátem z kysaného zelí /1a,7,10/                     139,-Kč
6. 350g           Zeleninový salát s tuňákem a vejcem /1a,3,4/                                                                             126-Kč

PÁTEK 3.2.2023
Polévka: Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi /1a,3,7,9/                                                                          35,-Kč
1. 150 g Hamburská vepřová kýta s houskovým knedlíkem /1a,3,7/                                                      139,-Kč
2.     150 g          Trhaná vepřová plec s bramborovým knedlíkem a špenátem /1a,3,7/                                   139,-Kč
3. 150 g Kuřecí nudličky na kari s jasmínovou rýží /1a,7/                                                                          142,-Kč
4. 150 g Kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem s opečenými bramborami /1a,7/                                  145,-Kč
5. 150  g Jitrnicový prejt s lepenicí /1a,10/                                                                                                   139,-Kč
6. 350g           Zeleninový kuskus s balkánským sýrem a olivami /1a,7/                                                           119,-Kč

Rozvoz obědů od 10:00 do 13:00


