Jídelní lístek 26.7.2021 – 1.8.2021
PONDĚLÍ
Polévka:
Hlavní chod I:

Kuřecí vývar s kapáním alergeny: 1,3,6,7,9
Vídeňský guláš, houskový knedlík
119 Kč
Aljašská treska s anglickou slaninou, vařené brambory
Alergeny: 1,4,7,9
119 Kč

alergeny: 1,3,7,9

Hlavní chod II:
ÚTERÝ
Polévka:
Hlavní chod I:

Masový krém alergeny: 1,7
Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, okurka
alergeny: 1,3,7

Hlavní chod II:

119 Kč

Lívanečky s rozvarem z lesního ovoce, šlehačka
alergeny: 1,3,7

119 Kč

STŘEDA
Polévka:
Hlavní chod I:
Hlavní chod II:

Frankfurtská alergeny: 1,6,7,9
Vepřový steak, zelný salát, krokety alergeny. 1,3,7
Kuřecí prsa na bylinkách, rýže alergeny: 1,7

119 Kč
119 Kč

ČTVRTEK
Polévka:
Hlavní chod I:
Hlavní chod II:

Hovězí vývar s játrovou rýží alergeny 1,3,6,9
Svíčková na smetaně, houskový knedlík al:1, 3,7,9
Rybí filé se sýrem, vařené brambory al.: 1,3,4,7

119 Kč
119 Kč

PÁTEK
Polévka:
Hlavní chod I:

Zeleninový krém alergeny: 1,6,7,9
Vepřová roláda s nádivkou, šťouchané brambory
alergeny: 1,3,7,9,10

Hlavní chod II:

119 Kč

Drůbeží játra na cibulce, rýže
alergeny: 1,9

119 Kč

SOBOTA
Polévka:
Hlavní chod:

Hovězí vývar s vaječnou sedlinou alergeny: 1,3,6,7,9
Kuřecí nudličky ala Stroganov, rýže alergeny: 1,7

119 Kč

NEDĚLE
Polévka:
Hlavní chod:

Špenátová alergeny: 1,3,7,9
Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka
alergeny: 1,3,7,10

119 Kč

Dle nařízení EU č. 1169/2011 uvádíme seznam alergenů: 1 - obiloviny obsahující lepek, 2 - korýši a výrobky z nich, 3 - vejce a výrobky z nich, 4 - ryby a
výrobky z nich, 5 - jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich, 6 - sójové boby (sója) a výrobky z nich, 7 - mléko a výrobky z něj, 8 - Skořápkové plody
(mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich), 9 - celer a výrobky z nich, 10 hořčice a výrobky z ní, 11 - sezamová semena (sezam) a výrobky z nich, 12 - oxid siřičitý a siřičitany (ve vyšších koncentracích), 13 - vlčí bob (lupina) a
výrobky z něj, 14 - měkkýši a výrobky z nich.
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