
pondělí 30. ledna 2023 Alergeny
Pol. Slepičí vývar s rýží a zeleninou (9)
 1 Pivovarský vepřový tokáň, kynutý knedlík (1,3)

*vepřová plec,mouka,slad.paprika,cibule,česnek,nové koření mleté,pivo,koření
 2 Česká kuřecí čína 120g , dušená rýže 250g (1,6)

*kuřecí steak,cibule,hl.mouka,pórek,česnek,zelí,černé houby,zelí,mrkev, koření
 3 Květákový mozeček s vejci 200g,  brambor 250g (3,7)

*květák,cibule,vejce,koření
 6 Kuřecí řízek v sýrovém těstíčku 150g /2ks, bramborová kaše 300g (1,3,7)

*kuřecí prsní,sýr,mouka,vejce,koření
úterý 31. ledna 2023 Alergeny
Pol. Bramborová polévka (1,9)
 1 Mlynářská masová směs 120g, těstoviny 250g (1,3,10)

*vepřová plec,cibule,hl.mouka,lečo,hořčice,kečup,okurky,feferonka,klobása,divoké koření - mírně ostré 
a dobré

 2 Holandský řízek se sýrem 150g, bramborová kaše 300g (1,3,7)
*vepř.maso,vejce,hl.mouka,strouhanka,sýr,mléko,koření - smažené

 3 Kuřecí jatýrka na cibulce 200g, dušená rýže 250g (1,6)
*kuřecí jatýrka,cibule,mouka,koření,sojovka

 6 Budvarské kuřecí medailonky 150g, sýr, hranolky 150g (1,6,7,10)
*kuřecí prso,cibule,mouka,žampiony,paprika,kečup,křen,sýr,pivo,koření

středa 1. února 2023 Alergeny
Pol. Česneková polévka s bramborami a vejci (1,3,9)
 1 Rychtářská pečená krkovička 100g, šumavský br. knedlík, kysané zelí 150g  (1,3,10)

*vepřová plec,mouka,slanina,cibule,kmín,česnek,kremžská hořčice,koření
 2 Bramborový guláš s klobásou 100g, pečivo (1,3,10)

*brambor,cibule,hl.mouka,česnek,kmin, mletá papriky,lečo,koření,majoránka,klobasy, feferona
 3 Špagety s kuřecím masem s niva saucem a baby špenátem  100g (7)

*kuřecí prso, niva, koření
 6 Trutnovský FLAMENDR 150g, jasmínová rýže 250g (1,3,10)

*vepřová kýta,olej,kapie,mouka,hrášek,kukuřice,feferonka,cibule,pivo,,koření
čtvrtek 2. února 2023 Alergeny
Pol. Ruský boršč (1,7,9)
 1 Kuřecí prsní steak na barevným pepři 100g, dušená rýže 250g (1,6,10)

*kuřecí prsní,cibule,mouka,zelený pepř,koření
 2 Kyjevský vepřový závitek 100g, těstoviny 250g (1,3,7)

*paprikosmetanová omáčka-vepř.kýta,okurka,uzenina,vejce,cibule,mouka,koření
 3 Zapékané palačinky s tvarohem a rozinkami 450g, capuccino (1,3,7)

*polohrubá mouka,vejce,sůl,cukr,tvaroh,rozinka,mléko,koření
 6 Roštěná na roštu 150g, krokety 150g, tatarská omáčka 20g (1,3,7,10)

*hovězí roštěná,cibule,mouka,koření,tatarka vlastní výroba
pátek 3. února 2023 Alergeny
Pol. Špenátová  polévka s bramborami a vejcem (1,3)
 1 Tatranský hovězí guláš 120g, kynutý knedlík (1,3)

*paprikováomáčka, hovězí maso,cibule,hl.mouka,divoké koření,feferonka,slanina,,smetana
 2 Zapékané flíčky s uzeným masem a vejci 450g, okurka (1,3,7)

*fleky,uzené maso,vejce,mléko,koření
 3 Sojové nudličky po pekinsku, dušená rýže 250g  (1,5,6) bezmasý pokrm

*sojové nudličky,čínská zelenina mr.,cibule,pórek,paprika,čínské zelí,feferona
 6 Smažené kuřecí paličky  200g /3ks, brambor 250g, tatarská omáčka 20g (1,3,10)

*kuřecí paličky,vejce,mouka,strouhanka,koření
sobota 4. února 2023 Alergeny
Pol. Čočková polévka s česnekem a uzeninou (1)
neděle 5. února 2023 Alergeny
Pol. Hovězí vývar s těstovinami a zeleninou (1,3,9)

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

Teplá jídla od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023
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