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Jídelníček KZ - Most 20.03.2023 - 26.3.2023
Datum tisku: 23.02.2023

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

celerová pomazánka ala humr, veka 3ks; A: 1.1,1.3,3,9,10

domácí banánový pudink 200g; A: 7

rohlík 2ks; polévka z hlívy ústřičné; A: 1.1,1.3,VM

salát z červeného hlávkového zelí s jogurtem 200g; A: 7

polévka pórková, zapečené brambory s mandlemi a nivou, mandarinka, zelný salát; A: 1.1,3,7,8.1,VM

polévka pórková, pikantní hovězí guláš, bramborové knedlíky, mandarinka; A: 1.1,3,VM

polévka pórková, kuřecí stripsy 3ks, brambory vařené, mandarinka, maštění  15g, tatarská omáčka 1ks; A: 1.1,1.2,3,6,7,10,VM

loupák 2ks; A: 1.1,1.3,3,7

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

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

americké brambory s kečupem 150g; A:

polévka fazolová s kyselým zelím, sýrový nákyp s brokolicí, bramborová kaše, zelný salát, maštění  10g; A: 1.1,1.3,3,7,VM

polévka fazolová s kyselým zelím, přírodní vepřový kotlet na pepři, brambory vařené, zeleninová obloha; A: 1.1,10,VM

polévka fazolová s kyselým zelím, krůtí závitek s uzeným masem, dušená rýže; A: 1.1,3,VM

rohlík 1 ks; vejce plněná hořčičnou pěnou 2ks; A: 1.1,1.3,3,10

mrkvový salát  200g; A:

rohlík 2ks; polévka fazolová s kyselým zelím; A: 1.1,1.3,VM

salát z červené řepy s kysanou smetanou 200g; A: 7

polévka zeleninová, sojové maso na paprice, bramborové noky; A: 1.1,3,6,7,9,VM

polévka zeleninová, marinovaná tilápie, brambory vařené, tatarská omáčka, maštění  15g; A: 1.1,3,4,7,9,10,VM

polévka zeleninová, segedínský guláš, houskové knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

veka s křenovou pěnou 3ks; A: 1.1,1.3,7

zeleninový salát 200g (mrkev,fazolka,hrášek,cibule ); A:

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

zelný salát Coleslaw 200g; A: 3,10
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polévka s krupicovými noky, kuřecí maso na paprice, houskové knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

polévka rýžová s hráškem, masový nákyp, bramborová kaše, salát z červené řepy, maštění  10g; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

polévka s játrovou rýží, brokolicové řízky 2ks, bramborová kaše, mrkvový salát, maštění  10g; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

polévka s játrovou rýží, provensálské brambory s uzeninou a uzeným masem, salát z červené řepy; A: 1.1,1.3,3,6,7,9,VM

polévka s játrovou rýží, marinovaný vepřový plátek, brambory vařené, zeleninová obloha; A: 1.1,1.3,3,7,9,10,VM

obložený chléb ředkvičkami 2ks; A: 1.1,1.2,6

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

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

banánový salát s jogurtem a skořicí 200g; A: 7

polévka z hlívy ústřičné, tofu na kari se zeleninou a arašídy, dušená rýže; A: 1.1,5,6,VM

polévka z hlívy ústřičné, vepřový řízek Uran, brambory vařené, maštění  15g, tatarská omáčka 1ks; A: 1.1,1.3,3,7,10,VM

polévka z hlívy ústřičné, plovdivské maso, makarony; A: 1.1,1.2,3,VM


