Jídelní lístek 17. - 21. 12. 2018
Pondělí

17.12.

Polévka hrachová s uzeným masem (1,6)
I.
Vepřový přírodní řízek internacionál, rýže (1,6)
II.
Kuřecí směs s napoli omáčkou, špagety, parmazán (Gran Moravia)
III.
Smažený květák, brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10)
IV.
Zeleninové lečo s tempechem, chléb (1,3,6,7,9)
V.
Zelný salát se šunkou a křenem, jog dressing, pečivo (1,6,7)
Výběr Klášterní tajemství (vepřové a kuřecí maso, paprikáš), hranolky, obloha (1,6)
Úterý
Polévka
I.
II.
III.
IV.
V.
Výběr
Středa
Polévka
I.
II.
III.
IV.
V.
Výběr

(1,7,9,10)

18.12.

boršč (1,6,7,9,12)
Čevabčiči s hořčicí a cibulí 2 ks, brambory, lutěnice (1,3,7,10)
Rýnská hovězí roštěná, těstovina (1,3,6,7)
Mřížka s jahodovou marmeládou a vanilkovým krémem, kakao (1,3,7)
Katův šleh ze sójového masa, jasmínová rýže (1,6,7,9)
Zeleninový talíř s budapešťským krémem, pečivo (1,6,7)
Kuřecí prsíčka se sýrovou om. a s kousky šunky, bramborové plátky, obloha

(1,3,7)

19.12.

hovězí s krupicí a vejcem (1,3,6,7,9)
Frankfurtská vepřová pečeně, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
Uzený bochník z krůtího masa, bramborová kaše, okurek (1,3,7,10)
Houbové rizoto s kuřecím masem, sýr, okurek (1,7,10)
Tatarák z robi masa, topinka 3 ks (1,6,7)
Rančerský salát (uzenina, fazole, zelí, vejce, okurky,..), dressing, pečivo (1,3,6,7,10)
Šamorýnský vepřový špíz, bramboráčky, obloha (1,3,7)

Čtvrtek 20.12.
Polévka
I.
II.
III.
IV.
V.
Výběr
Pátek
Polévka
I.
II.
III.
IV.
V.
Výběr

selská (1,7,9)
Smažený vepřový řízek, brambory, salát (1,3,7)
Kung pao z kuřecího masa, rýže (1,5,6,7,9)
Jarní bageta (šunkový nářez, vařené vajíčko,..) 2 ks (1,3,6,7)
Zapečené těstoviny s uzeným tofu (kečup, sýr,..), salát (1,3,6,7)
Ovocná miska s jogurtovou zálivkou, loupáček (1,6,7)
Krůtí kapsa plněná (brynza, špenátové listy), bramborové krokety, obloha

(1,3,7)

21.12.

slepičí s rýží a hráškem (1,3,7,9)
Moravský vepřový vrabec 2 ks, kysané zelí, bramborový knedlík (1,3,7,12)
Kuřecí prsíčka na smetaně, těstovina (1,3,7)
Bramborový guláš s uzeninou, chléb (1,6,7,9)
----------------------------------------Smažená aljašská treska (s citrónovou příchutí), hranolky, tatarská om., obloha
Týdenní menu

Výběr FIT

Kuřecí prsíčka s bazalkovým pestem, tagliatelle, zeleninová miska (1,3,7,8)
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019
PŘEJE FIRMA JANÍČKOVI STRAVOVÁNÍ

(1,3,4,7,10)

Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU
1) Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich
3) Vejce a výrobky z nich
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich
Veškeré menu mohou obsahovat stopy lepku.

Váhy masa v syrovém stavu 100g,výběr 150g
Přílohy :brambory 250g,rýže 200g,bramborový salát 300g,amer.brambory 120g
houskový knedlík 160g,těstoviny 220g,hranolky 120g,bramborová kaše 300g
Změny jídelníčku vyhrazeny!
Přejeme Vám dobrou chuť!

