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pondělí 27.6.
Bramborová polévka se slaninou a hříbkyP 1,7,9
Vepřová kýta, pepřová omáčka, dušená rýžeI. 1,6,7
Bramborové knedlíky plněné masem 5 ks s cibulkou, dušené zelíII. 1,3,7
Vepřový plátek s brokolicovou krustou,ledový salát s cherry rajčaty,okurky a semínky,chléb 2ksIII. MT 1,3,7,11
Vajíčkový salát, ředkvičky, čínské zelí, okurek, cereální rohlíkIV. 1,3,7,10

úterý 28.6.
Hrachová polévkaP 1,7,9
Smažený sýr, brambory s máslem, zelný salát s křenem a majolkouI. 1,3,7,10
Vepřová pečeně, koprová omáčka, houskový knedlíkII. 1,3,7
Cuketové rizoto se sojovým masem, sypané sýrem, hlávkový salátIII. 1,6,7
Kokosovo-rýžová kaše s jablky a brusinkami, banán, loupáček 2 ksIV. 1,7

středa 29.6.
Valašská kyselicaP 1,7,9
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskový knedlíkI. 1,3,7
Těstovinový nákyp s rybím filé, smetanou, jarní cibulkou a sýrem, sterilovaný okurekII. 1,3,4,7
Fazolové lusky na slanině, vařené vejce 2ks, bramboryIII. 1,3,7
Čočková sekaná se slunečnicovými semínky a dýňovo-rajčatovým kečupemIV.VEG. 1,3,9,10

čtvrtek 30.6.
Hovězí polévka s těstovinovou rýží a zeleninouP 1,3,7,9
Hovězí guláš 4ks sypaný cibulkou, chléb 2 ksI. 1,7
Kuřecí nudličky na smetanovém pórku, dušená rýžeII. 1,7
Smažené květákové karbenátky 2ks, šťouchané brambory s cibulkou a kapií, tatarkaIII. 1,3,7,10
Těstovinový salát s bazalkovým pestem, rajčaty a sýrem ementál, paprika, okurek, pečivo 2ksIV. 1,3,7

pátek 1.7.
Květáková polévka s pažitkouP 1,7,9
Vepřová hamburská pečeně (uzenina, smetana, hořčice, ster.okurek, koř.zelenina), těstovinyI. 1,3,6,7,9,10
Zapečené francouzské brambory, sterilovaný okurekII. 1,3,6,7
Kynutý koláč na slano (kysané zelí, slanina, uzené maso, sýr)III. 1,3,7
Řecký salát s černými olivami+tzatziky (jogurt, okurek, česnek, kopr), sojový rohlíkIV. 1,6,7

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.


