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Jídelníček KZ - Most 23.01.2023 - 29.1.2023
Datum tisku: 09.01.2023

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

gothaj s cibulí a octem 100g; chléb 1ks; A: 1.1,1.2,6,VM

zelný salát s osmaženou cibulkou 200g; A:

polévka boršč; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,7,9,VM

salát z červené řepy s křenem 200g; A:

polévka hovězí s masem a nudlemi, nudle s mákem, kompot broskve; A: 1.1,3,9

polévka hovězí s masem a nudlemi, masové kuličky v sýrové omáčce s brokolicí, těstoviny; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

polévka hovězí s masem a nudlemi, klobása v listovém těstě, bramborová kaše, maštění ramou 10g, zelný salát s koprem; A: 
1.1,1.3,3,6,7,9,VM

loupák 2ks; A: 1.1,1.3,3,7

mrkvový salát  200g; A:

rohlík 2ks; polévka s vaječnou jíškou; A: 1.1,1.3,3,9,VM

zelný salát s rajčaty 200g; A:

polévka čočková, květákový nákyp se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky, maštění ramou 10g; A: 1.1,1.3,3,7,VM

polévka čočková, pečený pstruh, bylinkové brambory, česnekové máslo; A: 1.1,4,VM

polévka čočková, hovězí roštěná, bramborové knedlíky; A: 1.1,3,VM

ovocný kysel; A:

ledový salát s pomerančem velký; A:

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

lutenice; topinka 1ks; A: 1.1,1.2,6

polévka fazolková nakyselo s koprem, špagety se zeleninou v nivové omáčce; A: 1.1,3,4,6,7,9,12,VM,1

polévka fazolková nakyselo s koprem, kuřecí maso po čínsku, dušená rýže; A: 1.1,3,6,7,9,10,11,13,VM

polévka fazolková nakyselo s koprem, sekaná z vepřového a uzeného masa, bramborová kaše, maštění ramou 10g, salát z červené řepy; 
A: 1.1,1.3,3,7,VM

vločková kaše se skořicí 200g; A: 1.4,7

mrkvový salát s jablky 200g; A:

polévka fazolková nakyselo s koprem; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,7,VM

fazolový chilli salát 200g; A:
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polévka zeleninová, hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky; A: 1.1,1.3,3,6,7,9,10,VM

polévka vločková, smažený vepřový řízek 120g, bramborová kaše, maštění ramou 10g, kyselá okurka; A: 1.1,1.3,1.4,3,7,9,VM

polévka dýňová Hokaido, vařená vejce 2ks, koprová omáčka, kynuté knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,VM

polévka dýňová Hokaido, uzené maso, křenová omáčka, kynuté knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,VM

polévka dýňová Hokaido, kuřecí stehno plněné sýrem, zahradnické brambory; A: 1.1,7,VM

sýr eidam 50g; chléb se strouhaným sýrem  2ks; rama 20g; A: 1.1,1.2,6,7

domácí vanilkový pudink s broskvemi 200g; A: 7

polévka dýňová Hokaido; rohlík 2ks; A: 1.1,1.3,7,VM

rajče plněné nivou 1ks; rohlík 1 ks; A: 1.1,1.3,7

polévka boršč, sýrový talíř s vejci a zeleninou, grahamový rohlík 2ks; A: 1.1,1.2,1.3,3,6,7,9,11,VM

polévka boršč, krůtí plátek na pepři, brambory vařené, zeleninová obloha; A: 1.1,7,9,10,VM

polévka boršč, rizoto s masem a zeleninou, mrkvový salát; A: 1.1,7,9,VM


