Provozovna 05
Moravská 412
Prostějov

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 6.12. do 10.12. 2021

Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů
Alergeny

PO

POLÉVKA Staročeská křenová

1,7,9

1,3,7
Sekaná pečeně s dušeným červeným zelím a kynutým bramborovým
knedlíkem
OBĚD II. Brambory zapečené s mletým hovězím masem. kořenovou zeleninou, smetanou 1,3,7,9,10
a sýrem, sterilovaný okurek
1,6,9
OBĚD III. Čína ze sojového masa s bambusovými výhonky, dušená rýže
1,3,7
OBĚD IV. Šlehaný tvaroh s brusinkami, ananasem a jablky, loupáčky

06.12. OBĚD I.

NÁPOJ

ÚT

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Dýňový krém

07.12. OBĚD I.

Maminčino kuřecí stehno ( játra, žampiony, slanina ) s těstovinami

Vepřový steak se zázvorem a chilli, dušená rýže s kukuřicí a pažitkou,
míchaný salát
OBĚD III. Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami
OBĚD IV. Pomazánka z Nivy sypaná jarní cibulkou, paprika, rajče, chléb

OBĚD II.

NÁPOJ

ST

Vepřová pečeně špikovaná klobásou, bramborová kaše, kompot

OBĚD II. Hamburská krůtí prsa ( hořčice, smetana, uzenina ) s těstovinami
OBĚD III. Kuřecí paličky pečené na cibuli a jablkách, rýžový salát s mrkví a hráškem,

okurek, rajče, pečivo
OBĚD IV. Červené fazole à la Katův šleh ( fazole, sterilovaný okurek, kapie, cibule, česnek,
chilli omáčka ) s chlebem
Čaj/Ovocný nápoj
NÁPOJ

ČT

POLÉVKA Hovězí s kapustou a rýží

09.12. OBĚD I.
OBĚD II.
OBĚD III.
OBĚD IV.
NÁPOJ

PÁ

OBĚD II.

1
1,3,7
1,,7

1,3,7,9
1,7
1,3,6,7,9,10
1
1,6,10

1,9

Kuřecí nudličky tří hořčic se zeleninovou rýží

1,9,10

Uzené maso v bramborovém těstíčku, salát z kysaného zelí s mrkví

1,3,7

Vařená vejce s koprovou omáčkou a vařeným bramborem

1,3,7

Špaldové palačinky s ovocným pyré s chia semínky a kešu krémem

1,3,7,8

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Fazolová

10.12. OBĚD I.

1,3,7

Čaj/Ovocný nápoj

POLÉVKA Kmínová s noky

08.12. OBĚD I.

1,7,9

1,9

Vepřový guláš sypaný cibulí, houskový knedlík

1,3,7

Smažené rybí filé se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka

1,3,4,7,10

OBĚD III. Kynuté buchty "HONZOVKY", černá káva

1,3,7

OBĚD IV. Těstovinový salát se zeleninou, vejcem a sýrem s kari majolkou, sojový rohlík 1,3,6,7,10
NÁPOJ

Čaj/Ovocný nápoj

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Změna jídelního lístku vyhrazena
Dobrou chuť přejí - Helena Průchová, vedoucí provozu s kolektivem

