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JÍDELNÍ LÍSTEK - POLEDNÍ MENU

pondělí

silný hovězí vývar se zeleninou a celestýnskými nudlemi (1a, 3, 7, 9)
tomatový krém s těstovinami (1a, 3, 7)

100 g hovězí maso s koprovou omáčkou, houskové knedlíky (1a, 3, 7)
100 g smažené kuřecí nugetky v sýrovém těstíčku, šťouchané brambory (1a, 3, 7)

halušky se zelím, uzeným masem a cibulkou (1a, 3, 7)
pizza Funghi 25 cm (tomatová omáčka, mozzarella, žampióny) (1a, 7)

úterý

česneková s bramborami a opečeným chlebem (1a, 7)
pórkový krém s vejcem a krutónky (1a, 3, 7)

200 g pečené kuřecí stehno s nádivkou, vařené brambory, zelný salát (1a, 3, 7)
100 g pikantní vepřové nudličky s grilovanou zeleninou, dušená rýže (1a)

fusilli s kuřecím masem, fazolkami a nivovou omáčkou (1a, 3, 7)
pečená brambora s pažitkovým dipem, grilovaná zelenina (7, 9)

středa

silný hovězí vývar s krupičkou a vejcem (1a, 3, 9)
gulášová polévka (1a)

120 g moravský vrabec se zelím a variací knedlíků (1a, 3, 7)
120 g krůtí prsa na rozmarýnu se žampionovou omáčkou, opečené brambory (1a)
120 g kuřecí soté se špenátem, česnekem, slaninou a smetanou, dušená rýže (7)

lívance se skořicí a jahodovým žahourem (1a, 3, 7)

čtvrtek

kuřecí vývar s kapáním a zeleninou (1a, 3, 7, 9)
špenátový krém s krutónky (1a, 7)

100 g svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem, citrónem a brusinkami (1a, 3, 7, 9, 10)
120 g grilovaná kuřecí prsa se šťouchaným bramborem a pikantní studenou omáčkou (1a, 7)
120 g čevabčiči s cibulkou a hořčicí, vařené brambory (1a, 3, 7, 10)

zeleninové rizoto s parmezánem, zelný salát s mrkví (7)

pátek

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

150 g smažené rybí filé, bramborová kaše, citrón (1a, 3, 4, 7)
150 g srbské vepřové žebírko, dušená rýže (1a)

kuskus s krůtím masem a grilovanou zeleninou (1a, 6, 9)
tagliatelle Estivi (čerstvá rajčata, mozzarella, bazalka, česnek, olivový olej, parmezán) (1a, 3, 7)

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

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


