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JÍDELNÍ LÍSTEK - POLEDNÍ MENU

pondělí

silný hovězí vývar s masem, zeleninou a kapáním (1a, 3, 9)
staročeská kulajda s vejcem a houbami (1a, 3, 7)

100 g hovězí Tokáň, dušená rýže (1a, 9)
120 g přírodní kuřecí plátek pečený na grilu, pikantní studená omáčka, lyonské brambory (1a)

pizza Hawai 25 cm (tomatová omáčka, mozzarella, šunka, ananas) (1a, 7)
200 g smažený květák s petrželovým bramborem, tatarská omáčka (1a, 3, 7, 10)

úterý

hovězí vývar s krupičkou a vejcem (1a, 3, 9)
čočková polévka s párkem (1a)

100 g španělský ptáček, dušená rýže (1a, 3, 10)
100 g krůtí prsa na šalvěji, dušená mrkev, vařené brambory (1a, 7)

zapečené brambory s uzeným masem, zelný salát (3, 7)
kuskus se zeleninou a žampióny (1a, 6, 9)

středa

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

200 g pečené kuřecí stehno ā la bažant, červené zelí, bramborové knedlíky (1a, 3, 7)
150 g vepřová játra na roštu, opečené brambory, tatarská omáčka (1a, 3, 10)

fusilli s kuřecím masem, pórkem, hráškem, kari a smetanou (1a, 3, 7)
zeleninové rizoto s parmezánem (7)

čtvrtek

silný hovězí vývar se zeleninou a celestýnskými nudlemi (1a, 3, 7, 9)
zelná polévka s klobásou (1a, 7)

100 g přírodní kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem, mačkané brambory s cibulkou (1a, 7)
120 g grilované vepřové kousky s paprikou a cibulí, dušená rýže (1a)
150 g smažené rybí filé, bramborový salát (1a, 3, 4, 7, 9, 10)

těstovinový salát se zeleninou a jogurtovým drezinkem (1a, 3, 7)

pátek

drůbeží vývar s krupičkou a vejcem (1a, 3, 9)
květákový krém s krutónky (1a, 3, 7)

100 g svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem, citrónem a brusinkami (1a, 3, 7, 9, 10)
120 g závitek z kuřecích prsou plněný anglickou slaninou a špenátem, lyonské brambory (1a)

bramborové noky s uzeným masem, žampióny a cibulkou (1a, 3)
palačinky plněné špenátem, žampióny a nivou, zapečené parmezánem (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,-


