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pondělí 20.6.
Květáková s karotkouP 1,9
Vepřová pečeně, šípková omáčka, houskový knedlíkI. 1,3,7,9
Zeleninové lečo s vejci a klobásou, chléb 2ksII. 1,3
Zapečená kotleta s vysočinou,rajčaty a sýrem,míchaný salát (zelí,ledový salát) grahamový rohlík 2ksIII. MT 1,7
Tarhoňa s houbami a kořenovou zeleninou, sypaná parmezánemIV. 1,3,7,9

úterý 21.6.
Hrstková polévkaP 1,9
Pštrosí vejce (vejce obalené v sekané), bramborová kaše, okurkový salátI. 1,3,7
Vepřová pečeně na víně, těstovinyII. 1,3,7,12
Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslemIII. 1,3,7
Vaječná omeleta s tvarůžky, 2 druhy salátů (červená řepa, ledový salát)IV. 1,3,7

středa 22.6.
Koprová polévka s bramboremP 1,3,7,9
Kuřecí plátek v přírodní šťávě, dušená rýže, kompotI. 1
Moravský vrabec 4ks, dušené zelí, kynutý bramborový knedlíkII. 1,3,7
Zapečené špagety se špenátem a sýrem ricottou, sterilovaný okurekIII. 1,3,7
Pohanková palačinka s medvědím česnekem, květákem a žampionyIV.VEG. 1,3,7

čtvrtek 23.6.
Hovězí polévka s kapánímP 1,3,7,9
Smažené kuřecí stehno, brambory s cibulkou, zelný salát s ananasemI. 1,3,7
Vepřová pečeně špikovaná klobásou, dušená rýžeII. 1,6,10
Jahodová bublanina 5ks, černá kávaIII. 1,3,7
Čočka na kyselo s cibulkou, vejce 2 ks, sterilovaný okurek, chléb 2 ksIV. 1,3,7

pátek 24.6.
Brokolicový krém se smaženým hráškemP 1,3,7,9
Segedinský vepřový guláš 4ks, houskový knedlíkI. 1,3,7
Rybí filé po kreolsku (slanina, pórek, kukuřice, smetana),bramboryII. 1,4,7
Obložená bageta (uzené maso, sýr čedar, zelenina)III. MT 1,3,7
Těstovinový salát s hermelínem a zeleninou, černými olivami a hořčičným dresinkem, dalamánekIV. 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.


