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22.2.

francouzská (1,3,6,7,9)
Vepřová pečeně, špenát, bramborový knedlík (1,3,7)
Africké kari s kuřecím masem, rýže (1,6,7,9)
Zapečené těstoviny po Šumavsku(kys. zelí,klobás,kečup), okurek (1,3,7,10,12)
Tofu s bazalkovou omáčkou, gnocchi (1,3,6,7,9)
Miska s květákem (zelí,okurky,ředkvičky,led. salát )jog. dressing, pečivo (1,6,7)
Vepřový přírodní řízek s masovou směsí, hranolky, obloha (1,6,7,9)
23.2.

hrstková (1,9)
Čevabčiči ve slaninovém obalu 2 ks s hořčicí a cibulí brambory, lutěnice
Rýnská hovězí roštěná, těstovina (1,6,7,9)
Italská bulka (šunka,mozzarella,rajče..) 2 ks (1,6,7)
Zapečené palačinky s brokolicovou směsí, salát (1,3,7)
Zeleninový talíř s vaječnou pomazánkou, pečivo (1,3,6,7)
Kuřecí směs sypaná sýrem, bramboráčky 4 ks, obloha (1,3,7,9)

(1,3,6,10)

24.2.

dršťková z hlívy ústřičné (1,6,7,9)
Pečené kuře po provensálsku (protlak,koření,česnek,..), rýže (1,7,9)
Vepřový plátek, dušený hrášek s mrkví, brambory (1,3,6,7,9)
Bavorské vdolky s povidly se šlehačkou (1,3,7)
WOK pánev s Tempechem (těstoviny,mex. zelenina,koření..),okurek (1,6,7,9,10)
Sicilský salát (brambory, sardelové řezy, papriky,..), dressing (1,4,7)
Vepřový kotlet Prezident (poličan,šunka,slanina), amer. brambory, obloha (1,6,7,9)
25.2.

slepičí s kapáním a zeleninou (1,3,7,9)
Staropolské vepřové kostky (kys. zelí,paprika,uzenina,..), houskový knedlík (1,3,7,12)
Cigárkový kuřecí špíz, bramborová kaše, okurek (1,6,7,9,10)
Vepřová játra na slanině, jasmínová rýže (1,3,6,7)
Smažená cuketa, brambory, tatarská om. (1,3,7,10)
Špagetový salát se šunkou (sýr, kečup, česnek,..) (1,3,7)
Krůtí prsíčka se zeleninovou pikantní pastou, bramborové plátky, coleslaw

(1,6,7,9,10,12)

26.2.

Polévka
I.
II.
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IV.
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Výběr

květáková (1,3,7,9)
Loupežnický vepřový řízek smažený, bramborový salát s maj. (1,3,7,9,10)
Milánská kuřecí kapsa (protlak,drůb.sekaná) , rýže (1,3,7,9)
Těstoviny s mákem, kompot (1,3,7)
Tatarák z robi masa, topinka 3 ks (1,6,7,9,10)
Salát z červených fazolí s uzeným masem (okurky,římský salát,..),dressing, pečivo
Nudličky z klokaního masa se šípkovou omáčkou, žemlový knedlík (1,3,6,7,9)

Výběr FIT

Týdenní menu
Pečený rybí filet(pstruh),hráškovo bramborové pyré , obloha (1,4,7)

SEZNAM ALERGENŮ NALEZNETE NA DRUHÉ STRANĚ LISTU.

(1,6,7)

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.

Veškerá jídla jsou určena k okamžité spotřebě.

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!

