
pondělí 28. listopadu 2022 Alergeny
Pol. Hovězí vývar s Kuskusem a zeleninou (1,9)
 1 Kotlíkový guláš 100g, kynutý knedlík (1,3,9,10)

*vepř.maso,cibule,sl.paprika,mouka, lečo,papriky,hořčice, feferonka,koření - mírně ostré
 2 Kuřecí steak 100g na žampionech, těstoviny 250g  (1)

*kuřecí prsní,cibule,mouka,žampiony,koření
 3 Fazole na kyselo 350g,  jemné párky 150g, okurka (1)

*fazole,mouka,ocet,koření,párek
 6 Smažený hermelín 100g, brambor 250g, tatarská omáčka 20g, (1,3,7,10)

úterý 29. listopadu 2022 Alergeny
Pol. Bramborová polévka (1,9)
 1 Hovězí maso vařené 120g, křenová omáčka, kynutý knedlík (1,3,7)

*hovězí zadní,křen,mléko,koření
 2 Holandský řízek se sýrem 150g, bramborová kaše 300g (1,3,7)

*vepř.maso,vejce,hl.mouka,strouhanka,sýr,mléko,koření - smažené
 3 Durynský kuřecí steak 150g, těstoviny 250g (1,10)

*kuřecí prso,cibule,mouka,hořčice,pivo,koření
 6 Vepřová krkovička v hořčičné krustě 150g, americký brambor 150g

*vepř. krkovička, hořčice
středa 30. listopadu 2022 Alergeny
Pol. Slepičí vývar s písmenkami a zeleninou (1,3,9)
 1 Selská bašta 120g, houskový knedlík, kysané zelí(1,3)

*pečená vepřová a uzená vepřová,česnek,cibule,mouka,koření
 2 Hejtmanský měšec 100g, dušená rýže 250g (1,3,7,10)

*vepř.kýta,kysané zelí,párek,slanina,vejce,mouka,koření, smetana,rajčatový protlak
 3 Lázeňský zeleninový nákyp, bramborová kaše 300g, švestkový kompot (1,3,7)

*šunka,mraž.zelenina,květák,vejce,koření
 6 Trutnovský FLAMENDR 150g, jasmínová rýže 250g (1,3,10)

*vepřová kýta,olej,kapie,mouka,hrášek,kukuřice,feferonka,cibule,pivo,,koření
čtvrtek 1. prosince 2022 Alergeny
Pol. Fazolová polévka s paprikou a klobásou (1)
 1 Guláš " Petra Voka " 100g ,  kynutý knedlík (1,3)

*hovězí maso, česnek,cibule,feferonky,koření  - mírně ostré
 2 Pečené kuřecí stehno  260 - 300g, halušky se zelím 250g

*kuřecí čtvrtka,koření,mouka,vejce,slanina,cibule,sádlo,koření
 3 Jägersteak 120g, těstoviny 250g (1,3,)

*vepřová kýta,cibule,mouka,jidašovo ucho,slanina,koření
 6 Smažená aljašská treska 150g, bramborový salát 300g,citron (1,3)

*aljašská treska,vejce,mouka,strouhanka,koření,citron
pátek 2. prosince 2022 Alergeny
Pol. Dršťková domácí polévka (1)
 1 Klobsa 150g s rajskou omáčkou, těstoviny 250g (1,3,9)

*mleté maso, koření, cibule, rajčatový protlak, kořenová zelenina
 2 Smažený sýr 100g,brambor 250g, tatarská omáčka 20g (1,3,7,10)

*sýr,vejce,mouka,strouhanka,sůl,vlastní výroba tatarská omáčka
 3 Sojové nudličky po orientálsku, dušená rýže 250g

*soja maso,cibule,mouka,sl.paprika,paprika,pórek

 6 Kuřecí medailonky a la Casanova 150g/2ks, sýr, hranolky 150g (1,7)
*kuřecí prso,kečup,sýr,víno,mouka,koření

sobota 3. prosince 2022 Alergeny
Pol. Gulášová (1)
neděle 4. prosince 2022 Alergeny
Pol. Slepičí vývar s masem, nudlemi a zeleninou (1,9)

Váhy a hodnoty obědů a popis alergenů lze zhlédnout na internetu. Změna jídelníčku vyhrazena. Děkujeme.

Teplá jídla od 28. 11. 2022 do 4. 12. 2022
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