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JÍDELNÍ LÍSTEK - POLEDNÍ MENU

pondělí

silný hovězí vývar s masem, zeleninou a kapáním (1a, 3, 9)
cibulový krém s krutónky (1a, 7)

100 g hovězí nudličky Stroganoff, dušená rýže (1a, 7)
bramborové noky se zelím, uzeným masem a cibulkou (1a, 3, 7)
pizza Capricciosa 25 cm (tomatová omáčka, mozzarella, šunka, žampióny) (1a, 7)

100 g smažený sýr s petrželovým bramborem, tatarská omáčka (1a, 3, 7, 10)

úterý

drůbeží vývar s kapáním a zeleninou (1a, 3, 7, 9)
gulášová polévka (1a)

100 g hovězí maso s rajskou omáčkou a houskovými knedlíky (1a, 3, 7, 9)
100 g krůtí rolka se slaninou, pórkem a olivami, smetanová curry omáčka, dušená rýže (1a, 7)
100 g smažený kuřecí řízek, bramborový salát bez majonézy (1a, 3, 7)

salát z čerstvé zeleniny, s olivami a balkánským sýrem (7)

středa

silný hovězí vývar s játrovou rýží (1a, 3, 9)
hráškový krém s krutónky (1a, 7)

100 g segedínský guláš, houskové knedlíky (1a, 3, 7)
100 g kuřecí nudličky se zeleninou a žampióny, dušená rýže (1a)
150 g smažené rybí filé, mačkané brambory (1a, 3, 4, 7, 9)

fusilli Estivi (čerstvá rajčata, mozzarella, bazalka, česnek, olivový olej, parmezán) (1a, 3, 7)

čtvrtek

silný hovězí vývar s masem, zeleninou a kapáním (1a, 3, 9)
frankfurtská polévka s párkem (1a)

100 g hovězí maso s křenovou omáčkou a houskovými knedlíky (1a, 3, 7, 9)
150 g přírodní mletý řízek z vepřového masa, bramborová kaše, zelný salát (1a, 3)

halušky s nivou, pórkem a smetanou (1a, 3, 7)
palačinky s jablky a zakysanou smetanou (1a, 3, 7, 8c)

pátek

silný hovězí vývar se zeleninou a celestýnskými nudlemi (1a, 3, 7, 9)
bramborová s houbami (1a, 9)

150 g vepřová kotleta na žampónech se špeclemi na slanině (1a, 3, 7)
120 g kuřecí prsa na barevném pepři se sázeným vejcem, mačkané brambory s cibulkou (1a, 3)

špagety s opečenou šunkou, česnekem, drcenými tomaty a parmezánem (1a, 3, 7)
pečená brambora s pažitkovým dipem, grilovaná zelenina (7, 9)

• cena poledního menu: 128,-       • cena poledního menu na slevovou kartu S-centra: 102,-

salát - dle denní nabídky              20,-
dezert - dle denní nabídky          18,-


