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pondělí 18.7.
Uzená polévka s kroupami a masemP 1,9
Hanácká vepřová pečeně (křen, slanina, klobása, smetana), houskový knedlíkI. 1,3,7
Uzené maso po štýrsku (kapusta, celer, brambory, cibule, mrkev, slanina), chléb 2ksII. 1,9
Smažená brokolice, brambory s máslem a pažitkou, tatarkaIII. 1,3,7,10
Pohanková palačinka s vanilkovým tvarohem a jahodovým pyréIV.VEG. 1,7

úterý 19.7.
Gulášová polévkaP 1,9
Sekaná pečeně v přírodní šťávě, brambory, zelný salát s koprem a majolkouI. 1,3,7,10
Kuřecí kung-pao s rýžíII. 1,5,6
Kynutý koláč s tvarohem, ovocem a posýpkou, černá kávaIII. 1,3,7
Rýžový salát Kabalero s kukuřicí, žampiony a balkánským sýrem, dalamánekIV. 1,7

středa 20.7.
Krémová mrkvová polévkap 1,7,9
Vepřová pečeně na smetaně, těstovinyI. 1,3,7,9,10
Rybí filé s cibulkovou kůrčičkou na kroupovém rizotuII. 1,4,9
Nočky z bramborového těsta, mrkvové pyré, vejce 2 ksIII. 1,3,7
Ďábelská pomazánka s jarní cibulkou,zelný salát s mrkví a červenou cibulkou,okurek,rajče,chléb 2ksIV. 1,7

čtvrtek 21.7.
Hovězí polévka s těstovinamip 1,3,7,9
Smažený vepřový řízek, brambory se smaženou cibulkou, okurkový salátI. 1,3,7
Špagety s hovězím masem se slaninkou na rajčatech, sypané sýremII. 1,3,6,7
Rýžový nákyp s meruňkamiIII. 1,3,7
Houbové ragú se smetanou, gnocchiIV. 1,3,7

pátek 22.7.
Havířská fazolačkap 1,7,9
Kuřecí citronové stehno s kurkumou, zeleninová rýžeI. 1,7,9
Játrová směs se zeleninou, bramboráčky 2 ksII. 1,3,6,7,9
Špekáčky pečené na cibuli a černém pivu, kozí rohy, kapie, chléb 2 ksIII. MT 1,6,12
Letní salát s cuketou, jablky, kysanou smetanou a uzeným sýrem, pečivo 2 ksIV. 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.


