
HOTOVÁ  JÍDLA
 23.2.2018 Alergeny Cena

POLÉVKY : Dršťková 1,3,7 25,00      
1/2 Dršťková 1,3,7 18,00      
Hovězí vývar s játrovou rýží 1, 9, 3 25,00      
1/2 Hovězí vývar s játrovou rýží 1, 9,3 18,00      

1374 100 g Vepřové maso v mrkvi, brambory ………………………..1 77,00      
1375 100 g Vepřové maso v mrkvi, opečené brambory ………………………..1 79,00      
1376 100 g Vepřové maso v mrkvi, bramboráčky 1,3, 84,00      
1182 100 g Telecí maso na paprice, houskové knedlíky …………………………………. 1,3,7 81,00      
1183 100 g Telecí maso na paprice, rýže …………………………………. 1 81,00      
1192 100 g Telecí maso na paprice, těstoviny …………………………………. 1,3 81,00      
1311 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, zelí      1,3,7 79,00      
1312 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, zelí      1,3,7 79,00      
1313 100 g Uzená vepřová krkovice, houskové knedlíky, špenát    1,3,7, 79,00      
1314 100 g Uzená vepřová krkovice, bramborové knedlíky, špenát           1,3,7 79,00      
1315 100 g Uzená vepřová krkovice, bramboráčky, zelí ………………………..1,3, 84,00      
1316 100 g Uzená vepřová krkovice, kovářská příloha, (3 br. knedlíky, 3 bramboráky, 1 bramb. placka, zelí) 1,3, 95,00      

100 g Vepřové srdce na slanině, houskové knedlíky …………………………………. 1,3,7, 73,00      
100 g Vepřové srdce na slanině, rýže …………………………………. 1 73,00      
100 g Vepřové srdce na slanině, těstoviny …………………………………. 1,3,7, 73,00      
100 g Vepřové srdce na slanině, bramborové knedlíky, špenát 1,3, 75,00      
100 g Vepřové srdce na slanině po dřevorubecku (s knedlíky, bramboráčky a opečenou uzeninou) 1,3,7, 80,00      
200 g Špekové knedlíky, zelí ……………………………………………. 1,3,7 85,00      
200 g Špekové knedlíky, špenát ……………………………………………. 1,3,7 85,00      

1805 150 g Pečené krůtí stehno, brambory, okurka 1 79,00      
1806 150 g Pečené krůtí stehno, brambory, tatarská omáčka 1,3, 79,00      
1803 150 g Pečené krůtí stehno, bramborové knedlíky, zelí ………………………..1,3, 79,00      
1804 150 g Pečené krůtí stehno, bramborové knedlíky, špenát ………………………..1,3, 79,00      
1801 150 g Pečené krůtí stehno, houskové knedlíky, zelí ………………………..1,3, 79,00      
1802 150 g Pečené krůtí stehno, houskové knedlíky, špenát ………………………..1,3, 79,00      
1808 150 g Pečené krůtí stehno, opečené brambory, rajčatový salát ………………………..1 87,00      
1809 150 g Pečené krůtí stehno, opečené brambory, broskvový kompot 1 87,00      
1810 150 g Pečené krůtí stehno s  čerstvou zeleninou 1 83,00      
1811 150 g Pečené krůtí stehno s  dušenou zeleninou 1 83,00      
1812 150 g Pečené krůtí stehno, kovářská příloha (3 bramb. knedlíky, 3 bramboráky, bramb. placka, zelí) 1,3, 95,00      
1346 100 g Katův šleh z vepřového masa, rýže 1,3 79,00      
1347 100 g Katův šleh z vepřového masa, rýže, rajčatový salát ………………………..1,3 86,00      
1348 100 g Katův šleh z vepřového masa, rýže, broskvový kompot 1,3 86,00      
1349 100 g Katův šleh z vepřového masa, hranolky, tatarská omáčka ………………………..1,3 87,00      
1350 100 g Katův šleh z vepřového masa, opečené brambory, rajčatový salát …………….. 1,3 86,00      
1351 100 g Katův šleh z vepřového masa, opečené brambory, broskvový kompot …………….. 1,3 86,00      
1352 100 g Katův šleh z vepřového masa, bramboráčky ………………………..1,3 84,00      
1353 100 g Katův šleh z vepřového masa, bramborové placky ………………………..1,3 84,00      
1354 100 g Katův šleh z vepřového masa, dušená zelenina ………………………..1,3 82,00      
1712 200 g Otesánek (100g smažený sýr, 100 g katův šleh z vepřového masa, opečené brambory, tatarská omáčka) 1,3,7 109,00    
1701 100 g Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka    …………………………1,3,7 79,00      
1702 100 g Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka               …………………………1,3,7 89,00      
1703 100 g Smažený sýr, opečené brambory, rajčatový salát ………………………1,3,7 88,00      
1704 100 g Smažený sýr, opečené brambory, broskvový kompot 1,3,7 88,00      
1705 100 g Smažený sýr na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 81,00      
1706 130 g Smažený hermelín se šunkou, brambory, tatarská omáčka ………………………………1,3,7 81,00      
1707 130 g Smažený hermelín se šunkou, hranolky, tatarská omáčka …………………………….1,3,7 91,00      
1708 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, rajčatový salát 1,3,7 89,00      
1709 130 g Smažený hermelín se šunkou, opečené brambory, broskvový kompot ………………………1,3,7 89,00      
1710 130 g Smažený hermelín se šunkou na zeleninovém salátu s řeckým dresinkem 1,3,7 83,00      

DĚTSKÁ MENU (na straně 4 jídelního lístku)
Ke každému dětskému menu obdrží Vaše dítě hračku dle aktuálního výběru.

1711 50 g Smažený kuřecí řízek, hranolky, kečup nebo tatarská omáčka 1,3,7, 60,00
1711 50 g Smažený kuřecí řízek, hranolky, kompot broskve nebo ananas 1,3,7, 60,00
1711 50 g Smažený kuřecí řízek, brambory, okurka 1,3,7 60,00
1711 50 g Vepřová krkovice pečená, bramborové  knedlíky, zelí nebo špenát           1,3 60,00
1711 50 g Omeleta se šunkou, hranolky, kečup nebo tatarská omáčka 3 60,00


