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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)
120 g Gordon blue z kuřecích prsou, petrželové brambory (1a, 3, 7)

pizza Rustica 25 cm (mozzarella, anglická slanina, hermelín, cibule) (1a, 7)
fusilli se žampióny, pórkem a tomatovou omáčkou (1a, 3)

úterý

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

100 g hovězí maso na česneku, špenát, bramborové knedlíky (1a, 3, 7)
120 g kuřecí prsa na barevném pepři se sázeným vejcem, mačkané brambory s pórkem (1a, 3)

halušky se zelím, uzeným masem a cibulkou (1a, 3, 7)
fusilli se sýrovou omáčkou sypané parmezánem (1a, 3, 7)

středa

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

120 g restované nudličky z vepřových jater na cibulce a smetaně, dušená rýže (1a, 7)
120 g krůtí prsa na šalvěji, žampiónová omáčka, opečené brambory (1a)
150 g holandský řízek se sýrem, petrželové brambory (1a, 3, 7)

špagety s feferonkami, česnekem, petrželí, olivovým olejem a parmezánem (1a, 3, 7)

čtvrtek

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

120 g vepřový závitek plněný anglickou slaninou a žampióny, bramborová kaše (1a, 7)
120 g kuřecí plátek na grilu, sýrová omáčka a těstoviny s petrželkou (1a, 3, 7)

rizoto s kuřecím masem sypané parmezánem, zelný salát s mrkví (7, 9)
kuskus s grilovanou zeleninou (1a, 6, 9)

pátek

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, 7, 3, 9, 10)
120 g krůtí prsa na slanině, dušená rýže (1a)

špagety s opečenou šunkou, česnekem, drcenými tomaty a parmezánem (1a, 3, 7)
100 g smažený sýr s petrželovým bramborem, tatarská omáčka (1a, 3, 7, 10)

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

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


