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Kuřecí vývar s těstovinouP 1,3,7,9
Vepřová pečeně, žampionová smetanová omáčka, houskový knedlíkI. 1,3,7
Bratislavské rizoto s vepřovým masem a hráškem (těst. rýže), sypané sýrem, čalamádaII. 1,3,7
Přírodní krůtí prsa, salát coleslaw, chléb 2 ksIII. MT 1,3,7,10
Čočková omáčka BOLOGNESSE ( červená čočka,rajčatové pyré,řapíkatý celer,bazalka),těstoviny penneIV. 1,3,6,7,9

úterý 1.3.
Kulajda s houbami a kopremP 1,3,7,9
Smažený sýrový špíz s uzeninou, šťouchané brambory s cibulkou, tatarkaI. 1,3,6,7,10
Kuřecí nudličky na medovém pórku, těstovinyII. 1
Kynutý jablečný závin s rozinkami 5 ks, kakaoIII. 1,3,7
Hermelínový salát s jablky na kadeřavém salátě lollo biondo s medovo-citron.zálivkou,grah.rohlík 2ksIV. 1,7

středa 2.3.
Krémová kukuřičná polévka s krutonkyP 1,3,7,9
Hovězí maso na kořenové zelenině, dušená rýžeI. 1,6,9
Zapečené brambory s jitrnicovým prejtem a cibulí, salát z kysaného zelí s MoravankouII. 1,9
Pochoutkové těstoviny ( těstoviny, mrkev, brokolice, sýr, smetana)III. 1,3,7
Vegetortilla plněná červenou řepou, uzeným tofu, listový salátem a hráškovým pyréIV.VEG. 1,6

čtvrtek 3.3.
Havířská fazolačkaP 1,7,9
Vepřový guláš podle Petra Voka 4 ks (sladká paprika, víno, lečo), houskový knedlíkI. 1,3,7,12
Pštrosí vejce (vejce obalené v sekané), bramborová kaše, mrkvový salát s jablkyII. 1,3,7
Pirohy plněné brynzou, dušené sterilované zelíIII. 1,3,7
Tvarohová pěna s brusinkami, pomeranč,kiwi, jablko, loupáček 2 ksIV. 1,7

pátek 4.3.
Hovězí polévka se špenátovými nokyP 1,3,7,9
Vepřový smažený řízek, brambory s máslem a pažitkou, zelný salát s koprem a majolkouI. 1,3,7,10
Bretaňské fazole, klobása, chléb 2ks,  sterilovaný okurekII. 1,7
Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslemIII. 1,3,7
Kus-kus s hlívou ústřičnou a smaženou cibulkou, míchaný salátIV. 1,3,7

Seznam
alergenů: 4. ryby 8. skořápkové plody

1. obilniny obsahující lepek 

2. korýši

3. vejce

5. podzemnice olejná  /arašídy/ 

6. sojové boby /sója/

7. mléko

12. oxid siřičitý a siřičitany     

13. vlčí bob /lupina/   

14. měkkýši

9. celer

10. hořčice

11. sezamová semena /sezam/

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

1a. pšenice

1b. žito

Změna jídelního lístku vyhrazena.

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.

Dobrou chuť přejí vedoucí provozu s kolektivem Zelos.

Pokrmy jsou určeny k  okamžité spotřebě.


