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Jídelníček KZ - Most 05.12.2022 - 11.12.2022
Datum tisku: 24.11.2022

Změna jídelního lístku vyhrazena !

Hodnota potravin pro přípravu oběda Z1, Z2, Z3 včetně polévky (cena stravenky 28,- Kč) činí 23,14 Kč.Hodnota potravin pro přípravu oběda Z6 "PREMIUM" včetně polévky ( cena stravenky 38,- Kč) činí 31,40 Kč.Hodnota potravin pro přípravu doplňkové nabídky D1 - D4 činí 6,60 Kč. Pokrmy obsahují alergeny - číslo u pokrmu označuje druh alergenu.vm - veřpové maso

gothaj s cibulí a octem 150g; chléb 1ks; A: 1.1,1.2,6,VM

salát z červené řepy s křenem 200g; A:

polévka zeleninová; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,3,9,VM

salát z čínského zelí velký; A:

polévka bramborová s houbami, smažený květák, brambory vařené, maštění ramou 15g, tatarská omáčka 1ks; A: 1.1,1.3,3,7,9,10,VM,1

polévka bramborová s houbami, ledvinky na šalvěji, brambory vařené; A: 1.1,9,VM

polévka bramborová s houbami, srbský  karbanátek, dušená rýže; A: 1.1,1.3,3,9,VM

sýrová pěna; rohlík 1 ks; A: 1.1,1.3,7

salát z kysaného zelí s jablky 200g; A:

polévka bramborová s houbami; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,9,VM

zelný salát s uzeninou 200g; A: 6,VM

polévka hrstková, listové řezy s nivou a pórkem, kysané zelí; A: 1.1,1.3,3,4,6,7,9,VM,1

polévka hrstková, tilápie v sýrovo-jogurtové peřince, brambory vařené, selský salát, maštění ramou 15g; A: 1.1,4,7,VM

polévka hrstková, znojemská hovězí pečeně, kynuté knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,10,VM

krupicová kaše se skořicí 200g; A: 1.1,7

bramborový salát 200g; A: 3,6,7,9,10,VM

polévka hrstková; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,VM

fazolkový salát s anglickou slaninou 200g; A: VM

polévka rajská s rýží, sojové kung-pao, opečené brambory, čokoládová figurka; A: 1.1,3,4,5,6,7,9,12,13,VM,1

polévka rajská s rýží, burgundský  guláš, kynuté knedlíky, čokoládová figurka; A: 1.1,1.3,3,5,6,7,9,12,VM

polévka rajská s rýží, kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambory vařené, salát z čínského zelí, čokoládová figurka; A: 1.1,5,6,7,VM

loupák 2ks; A: 1.1,1.3,3,7

květákový salát s mandarinkou 200g; A:

polévka rajská s rýží; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,VM

zeleninový salát 200g (hrášek,mrkev,pórek,cibule); A:
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polévka kuřecí s těstovinou, vepřová pečeně, kynuté knedlíky, dušený špenát; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

polévka kmínová, sekaná pečeně, bramborový salát; A: 1.1,1.3,3,6,9,10,VM

polévka s masovou rýží, smažené bramborové škubánky  6ks, kefír; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM,1

opečená klobása, vařené vejce 1ks, čočka na kyselo, kyselá okurka, maštění olej a cibule; A: 1.1,3,6,VM

polévka s masovou rýží, pečené kuřecí stehno, šťouchané brambory s kyselým zelím a slaninou; A: 1.1,1.3,3,9,VM

obložený chléb s vejci 2ks; A: 1.1,1.2,3,6

mrkvový salát s jahodami 220g; A:

polévka s masovou rýží; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,3,9,VM

sojový salát s kečupem 200g; A: 6

polévka zeleninová, selské špagety se sýrem; A: 1.1,3,4,6,7,9,12,VM,1

polévka zeleninová, zapečené těstoviny s uzeným masem, salát z červené řepy; A: 1.1,3,7,9,VM

polévka zeleninová, smažený vepřový řízek 120g, bramborová kaše, maštění ramou 15g, salát z červené řepy; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM


