NABÍZÍME DOVOZ OBĚDŮ TAKÉ

¨

V JEDNORÁZOVÝCH ZATAVOVACÍCH MISKÁCH

J í d e l n í
den

polévka

l í s t e k

hlavní jídlo

aler.

1. Maďarský perkelt s těstovinami

1,3,7

Pondělí Hovězí vývar 2. Zapečené rybí filé s vejci, brambor, rajčatový salát
11.9.17

s nudlemi

3. Vločková kaše s ovocem

1,7

4. Ďábelské fazole se slaninou, chléb

1

1. Vepřový plátek na houbách s dušenou rýží
Úterý
12.9.17

Středa

Kvasnicová 2. Květákový mozeček, brambor, kompot

13.9.17

1,3,7

4. Smažená mozzarella, zeleninový salát

1,3,7

1. Pečená krkovička, domácí houskový knedlík, kysané zelí

1,3,7

2. Pečený uzený bok, brambor, salát z kysaného zelí
3. Třešňová bublanina

Gulášová

14.9.17

Pátek

Květáková

15.9.17

1
1,3,7

4. Pečená kuřecí křídla, česnekový dip, chléb

Čtvrtek

1,15
1,3

s krupkami 3. Buřtguláš, slané vdolky

Pomádová

3,4,7

3,7

1. Uzená krkovice, čočka na kyselo, smažená cibulka, chléb

1

2. Vepřová kotleta na pivu, brambor, salát

1

3. Tvarohové ovocné knedlíky

1,3,7

4. Gnocchi s rajčatovou omáčkou a rucolou, ovoce

1,3,7

1. Kuřecí prsa v sýrovém těstíčku, brambor, mrkvový salát

1,3,7

2. Mexický guláš s dušenou rýží

1

3. Makovec, ovoce

1,3,7

4. Pečená makrela na bylinkách, chléb

1,4

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ

Vedoucí jídelny : Michaela Šmehlíková tel.:734 855 219
Majitel firmy: Luboš Marek tel.: 737 309 936
Hmotnosti :

maso v syrovém stavu 100g , mletá masa 120g , houskový knedlík 160g , ostatní přílohy 200g

Balená jídla uchovávejte při doporučené teplotě do 8°C . Zregenerujte ohřevem v mikrovlnné troubě nebo
vodní lázni na teplotu 70°C. Při ohřevu v mikrovlnné troubě propíchejte folii. Obsahuje-li jídlo potraviny
nevhodné k ohřevu je třeba je výjmout.
ZREGENEROVANÉ JÍDLO JE URČENÉ K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ
Cena oběda je bez dopravy s 15% DPH 62,- Kč, s dopravou 65,- Kč, v zatavovací misce včetně dopravy 70,- Kč
1-Obiloviny obsahující lepek, 2-Korýši a výrobky z nich, 3-Vejce a výrobky z nich,4-Ryby a výrobky z nich,

5-Jádra arašídů a výrobky z nich, 6-Sója a výrobky z ní, 7-Mléko a výrobky z něj, 8-Skořápkové plody a výrobky z nich,
9-Celer a výrobky z něj, 10-Hořčice výrobky z ní,11-Sezam a výrobky z něj,12-Oxid siřičitý a siřičitany,

13-Lupina a výrobky z ní,14-Měkkýši a výrobky z nich, 15 - Houby
Doba spotřeby do 12.30 hod. Změna jídelníčku vyhrazena.

jídelna u Marků www.lubosmarek.cz

Jméno napište prosím sem.Děkuji.

