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pondělí 30.5.
Květáková s karotkouP 1,9
Sekaná pečeně, maďarské kysané zelí, houskový knedlíkI. 1,3,7
Andaluská paella na kari s kuřecím masem, sypaná sýrem, sterilovaný okurekII. 1,6,7
Houbové lasagne se sýrovým bešamelemIII. 1,3,7
Salát z červené řepy s jablky,cibulí a modrým sýrem se sezam.semínky a balsamikem, cereální rohlíkIV. 1,7,11

úterý 31.5.
Hovězí polévka s těstovinouP 1,3,7,9
Vepřová pečeně, koprová omáčka, bramboryI. 1,3,7
Hovězí nudličky s kukuřicí a hráškem, dušená rýžeII. 1,6
Pečené kuřecí paličky,"vlašák"z květáku(květák,mrkev,hrášek,steril.okurek,hořčice),pečivo 2ksIII. MT 1,3,7,10
Zapečené těstoviny se sojovým masem a pórkem, čalamádaIV. 1,3,6,7

středa 1.6.
Bramboračka s klobásouP 1,7,9
Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, míchaný salát s křenemI. 1,3,7
Vepřová játra po tyrolsku (cibule, smetana, hořčice, citrony), těstovinyII. 1,3,7,10
Rýžový nákyp s ovocem a rozinkamiIII. 1,3,7
Špaldová palačinka s listovým špenátem, ricottou a volským okemIV.VEG. 1,3,7

čtvrtek 2.6.
Zeleninový borščP 1,9
Pečené kuřecí stehno na majoránce, zeleninová rýže, kompotI. 1,9
Buřt guláš, chlebová česneková plackaII. 1,6
Špagety s omáčkou se třemi druhy sýrůIII. 1,3,7
Salát "NICOISE" (brambory,fazolové lusky,vejce,tuňák,olivy), rajče, okurek, grahamový rohlíkIV. 1,3,4,7,10

pátek 3.6.
Česneková s bramborem a vejciP 1,3,9
Vepřová pečeně, svíčková na smetaně, houskový knedlíkI. 1,3,7,9,10
Hrachová kaše s cibulkou, klobása, steril. okurek, chléb 2 ksII. 1
Tarhoňa s pečenou zeleninou, slunečnicovými semínky a parmezánem, míchaný salátIII. 1,3,7,9
Lehký letní listový salát s jahodami a balkánským sýrem, dalamánekIV. 1,7

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.


