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pondělí 23.5.
Prácheňská polévka*P 1,3,7,9
Debrecínská vepřová pečeně (rajčatový protlak, slanina, debrecínské párky, smetana), těstovinyI. 1,3,6,7
Smažený karbenátek s celerem, šťouchané brambory s cibulkou, kompotII. 1,3,7,9
Palačinky s marmeládou 4 ks, kakaoIII. 1,3,7
Květákový salát s brokolicí, jarní cibulkou, vejcem a majolkou, žitný rohlíkIV. 1,3,7,10

úterý 24.5.
Dršťková polévkaP 1,9
Pečené kuřecí stehno na slanině, dušené zelí, houskový knedlíkI. 1,3,7
Hodolanská omáčka (uzenina,brambory,vejce,smetana,hořčice), chléb 2ksII. 1,3,6,7,10
Zeleninové rizoto s hlívou ústřičnou, sypané sýrem, mrkvový salátIII. 1,7,9
Vegetortilla plněná červenou řepou, uzeným tofu, listový salátem a hráškovým pyréIV.VEG. 1,6

středa 25.5.
Hovězí polévka s kapánímP 1,3,7,9
Znojemská vepřová pečeně (cibule, sterilovaný okurek), dušená rýžeI. 1,10
Zapečené těstoviny s kuřecím masem, pórkem, cuketou a smetanou, sterilovaný okurekII. 1,3,7
Bramborové smaženky 3ks, dušený špenátIII. 1,3,7
Jemný surimi salát (krabí maso, kukuřice, jablka, vejce, kysaná smetana), rajče, okurek, rohlík 2ksIV. 1,3,4,7

čtvrtek 26.5.
Hrstková polévkaP 1,9
Smažený sýrový špíz s uzeninou, bramborová kaše, pražský salátI. 1,3,7,10
Kuřecí nudličky tří hořčic, dušená rýžeII. 1,10
Pečená makrela na kmíně, mix čerstvé zeleniny, chléb 2 ksIII. MT 1,4
Vařená vejce 2ks v krémové omáčce z brokolice, těstovinyIV. 1,3,7

pátek 27.5.
Česneková polévka s bramborem a vejciP 1,3,9
Hovězí maso v přírodní šťávě, zeleninová rýže, míchaný salátI. 1,9
Uzené maso, gnocchi s kysaným zelím a slaninouII. 1,3,7
Rýžový nákyp s ovocem a rozinkamiIII. 1,3,7
Fitness těstovinový salát (zelenina, sýr, vejce,koprová majolka), grahamový rohlíkIV. 1,3,7,10

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.


