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pondělí 14.3.
Hrachová polévkaP 1,7,9
Smažený karbenátek se sýrem, bramborová kaše, kompotI. 1,3,7
Tarhoňové rizoto s kuřecím masem,jarní cibul.,zeleninou a pečenou dýní,sypané parmezánem,ster.okurekII. 1,3,7,9
Kuřecí plátek zapečený se šunkou a tvarůžky,rajčatový salát s olivami,čínské zelí,chléb Moskva 2 ksIII. MT 1,7
Cuketová čína (cuketa, cibule, kořenová zelenina, sójová omáčka), dušená rýžeIV. 1,6,9

úterý 15.3.
Prácheňská polévka*P 1,3,7,9
Kuřecí stehno na paprice, těstovinyI. 1,3,7
Hovězí maso, dušená kapusta, bramboryII. 1
Brokolicovo-květákový nákyp, šťouchané brambory, tatarkaIII. 1,3,7,10
Banánovo-ovesné lívance s chiakaramelem, rozvarem z lesního ovoce a datlovým sirupemIV.VEG. 1,3,7

středa 16.3.
Hovězí polévka s kapánímP 1,3,7,9
Moravský vrabec 4ks, dušené zelí, houskový knedlíkI. 1,3,7
Rybí filé s pažitkovou omáčkou, bramboryII. 1,4,7
Tvarohová žemlovka s jablky a rozinkamiIII. 1,3,7
Fitness salát (okurek, pórek, jablka, sýr eidam, bílý jogurt), dalamánekIV. 1,7

čtvrtek 17.3.
Dršťková polévkaP 1,9
Vepřová pečeně špikovaná klobásou, dušená rýžeI. 1
Hrachová kaše s cibulkou, papriková klobása, sterilovaný okurek, chléb 2 ksII. 1,7
Špenátové lassagne se sýrovým bešamelemIII. 1,3,7
Tortilla plněná vaječinkou s ledovým salátem, rajčaty a sýremIV. 1,3,7

pátek 18.3.
Brokolicový krém se smaženým hráškemP 1,3,7,9
Zvěřinový guláš 4 ks, houskový knedlíkI. 1,3,7
Čevabčiči s cibulí a hořčicí 2 ks, šťouchané brambory s pažitkouII. 1,3,7,10
Alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem, sypaný mákemIII. 1,3,7
Salát z rybího filé se zeleninou a majolkou, dalamánekIV. 1,3,4,10

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.


