NABÍZÍME DOVOZ OBĚDŮ TAKÉ

¨

V JEDNORÁZOVÝCH ZATAVOVACÍCH MISKÁCH
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1. Vepřová pečeně, dušený špěnát, bramborový knedlík

1,3,7

Pondělí Hovězí vývar 2. Vařené vejce (2ks), fazolky na smetaně, brambor

1,3,7

s opraženou 3. Jablečný závin s vanilkovým přelivem

1,3,7

18.9.17

krupicí

Úterý
19.9.17

Kapustová

4. Obložená bageta (šunka, sýr, zelenina)

1,3,7

1. Debrecínský guláš s těstovinami

1,3,7

2. Drůbeží rizoto, kyselá okurka

s uzeninou 3. Nudle s mákem, ovoce

1,3,7

4. Kuřecí paličky v hořčico-medové marinádě, chléb
1. Vepřové žebírko bratislavské, domácí houskový knedlík
Středa

Charčo

20.9.17

1
1,3,7

2. Sekaná v leču s bramborem

1

3. Čočka s párkem a pórkem, chléb

1

4. Staročeská lepenice s pikantní klobásou

1,3

1. Hovězí pečeně po cikánsku, dušená rýže

1

Čtvrtek

Zeleninová 2. Zabíjačkový talíř (prejt,kroupy), kysané zelí, brambor

21.9.17

s drobením 3. Krupicová kaše sypaná grankem, ovoce

1,3,7

4. Tortilla s kuřecím masem a zeleninou

Pátek

Dršťková

22.9.17

1. Kuřecí roláda se slaninou a špenátem, bramborová kaše

1,3,7

2. Boloňské špagety, červená řepa

1,3,7

3. České buchty

1,3,7

4. Papričky, chléb

1

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.

