
JÍDELNÍ LÍSTEK
Pondělí polévka Hrachová s párkem 1,6,13
8. 3. oběd I Vepřové kostky na paprice, houskový knedlík 1,3,6

oběd II Hovězí nudličky s papričkami a ananasem, kari rýže 1,6,9,10,12
oběd III Smažený kuřecí řízek, brambory m. m., citron 1,3,7
oběd IV Francouzské špagety se sýrem 1,3,4,5,7,9
salát Volný prodej - zelný s kapiemi 12

Výběrové jídlo Přírodní kuřecí plátek, hranolky, obloha 12

Úterý polévka Gulášová 1,6,13
9. 3. oběd I Hovězí líčka na víně, houskový knedlík ( rýže )1,3,7,9,12

oběd II Kuřecí nudličky s anglickou slaninou a fazolkami, rýže 1,3,7

oběd III Sýrová variace ( eidam, hermelín ), brambory, tatarka
1,3,6,7,10,11,12,13

oběd IV Lívance se skořicí a cukrem 1,3,7
salát Volný prodej - okurkový s česnekovou zálivkou 12

Výběrové jídlo Kuřecí plátek „Gyros“, americké brambory, obloha 12

Středa polévka Slepičí se zeleninou a nudlemi 1,3,6,9,13
10. 3. oběd I Vepřové maso na kmíně, rýže 1

oběd II Pastevecký mletý řízek s uzeným sýrem, bramborová kaše, okurka
oběd III Penne s krůtím masem a česneko – sýrovou omáčkou 1,3,7
oběd IV Řeznické plátky(uzené+vepřové) mix knedlíky, křimické zelí 1,3,7,12
salát Volný prodej - zeleninový s francouzským dresingem 6,7,10,12

Výběrové jídlo Krůtí plátek s bylinkovým dresingem, hranolky, obloha
1,3,6,7,9,10,12,13

Čtvrtek polévka Pórková s vejci 7
11. 3. oběd I Hovězí pečeně na česneku, bramborový knedlík, špenát 1,3,12

oběd II Pikantní kolínka s kuřecím masem1,3,7,12
oběd III Kynuté meruňkové knedlíky s tvarohem, cukr, máslo 1,3,7
oběd IV Smažené žampiony , brambory, tatarka 1,3,7,10,11,12,13
salát Volný prodej - rajčato – okurkový 12

Výběrové jídlo Krůtí plátek s jemnou hořčičnou omáčkou, hranolky, obloha
1,7,10,11,12

Pátek polévka Brokolicová 1,6,7,13
12. 3. oběd I Šumavská hovězí pečeně, houskový knedlík, ( rýže ) 1,3,6

oběd II Kuřecí prsa se šunkou a nivou, brambory, tatarka 1,3,6,7,10,11,12,13



oběd III Těstovinový salát se slaninou a rajčaty 1,3,10,12
oběd IV Vepřová játra v pikantní omáčce, rýže 1,3,6,12,13
salát Volný prodej - míchaný s kukuřicí 12

Výběrové jídlo Kuřecí plátek s brusinkovou omáčkou, hranolky, obloha 1,7,12

Objednávat můžete všední dny od 8:00 do 13:00 na tel:

+420 702 175 655
Objednávat je možné minimálně na následující den.

Změna jídel vyhrazena


