jídelní lístek – Rozvozový

PŘÍJMENÍ:

PONDĚLÍ 11. 2. 2019
jarní zeleninová 1,3,6,7,9,10
1. čočka na kyselo, 2ks vejce, čerstvý chléb 1,3,7
2. dušená vepřová kýta, zeleninový kus-kus 1,3,6,7
3. smažený kuřecí řízek, bramborová kaše 1,3,6,7

65,70,75,-

ÚTERÝ 12. 2. 2019
kapustová 1,3,6,7,9,10
1. tvarohová žemlovka s jablky sypaná cukrem 1,3,7
2. vídeňský vepřový guláš, houskový knedlík 1,3,7,6
3. smažené rybí filé, bramborová kaše 1,3,4,7

65,70,75,-

STŘEDA 13. 2. 2019
hovězí vývar s nudlemi a zeleninou 1,3,6,7,9,10
1. halušky vejci a šunkou 1,3,7,6
2. rizoto s kuřecím masem a zeleninou 1,3,7,9
3. kuřecí ala svíčková, houskový knedlík 1,3,7

65,70,75,-

ČTVRTEK 14. 2. 2019
celerová 1,3,6,7,9,10
1. smažený květák, bramborová kaše 1,3,7
2. kuřecí kung-pao, dušená rýže 1,3,7
3. segedínská vepřová plec, houskový knedlík 1,3,6,7

65,70,75,-

PÁTEK 15. 2. 2019
kmínová s vejci 1,3,6,7,9,10
1. francouzské brambory se šunkou 1,3,7,6
2. pečené kuřecí stehno, dušená rýže 1,3,7
3. marinované vepřové koleno, čerstvý chléb 1,3,6,7

POZOR! POZOR! K menu je polévka zdarma!
Váha masa 120 g v syrovém stavu.
Objednávky na telefonním čísle: 596 361 914
Dotazy na telefonním čísle: 702 058 537
Seznam alergenů naleznete na www.hoteldakol.cz
alergen č. 1 – pšeničná mouka
alergen č.8-může obsahovat zbytky skořápkových plodů
POZOR! za dovoz 1 obědu se platí 5kč!

65,70,75,-
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