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pondělí 8.8.
Štýrská polévkaP 1,9
Vepřová pečeně na víně, dušená rýžeI. 1,9,12
Čevabčiči s hořčicí 2ks, bramboryII. 1,3,7,10
Čočka na kyselo s cibulkou, vejce 2 ks, sterilovaný okurek, chléb 2 ksIII. 1,3,7
Pohanková palačinka s vanilkovým tvarohem a jahodovým pyréIV.VEG. 1,3,7

úterý 9.8.
Frankfurtská polévkaP 1,6,7,9
Katův šleh (vepřové maso na nudličky, cibule, lečo, feferonky), bramboráčky 2ksI. 1,3,6,7
Vepřové maso, smetanová omáčka s fazolovými lusky a koprem, houskový knedlíkII. 1,3,7
Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkamiIII. 1,3,7
Holandský sýrový salát (sýr,okurek,rajčata,kečup,majonéza),čínské zelí s kapií,grahamový rohlík 2ksIV. 1,3,7,10

středa 10.8.
Slepičí polévka s játrovými knedlíčkyP 1,3,7,9
Smažené kuřecí stehno, brambory s pažitkou, míchaný salátI. 1,3,7
Vepřová pečeně, bratislavská omáčka, těstovinyII. 1,3,7,9
Kuřecí ražniči, chalupářský salát (ster.zelí,cibule,hrášek,vejce,kysaná smetana), dalamánekIII. MT 1,3,7
Žampionový guláš s cuketou (žampiony,cuketa,brambory,pórek,kapie,rajčatové pyré), pečivo 2ksIV. 1

čtvrtek 11.8.
Ovarová polévka s kroupamiP 1,9
Hovězí maso, šípková omáčka, houskový knedlíkI. 1,3,7
Špagety s kuřecím masem na rajčatech a paprikách, sypané sýremII. 1,3,6,7
Kus-kus na sladko s jablky, skořicí a brusinkami, čerstvé ovoceIII. 1
Těstovinový salát na kari se šunkou, ananasem a hráškem, rajče, okurek, paprikaIV. 1,3,7

pátek 12.8.
Zeleninová polévkaP 1,7,9
Zbojnická krkovička (česnek, slanina, cibule), dušená rýžeI. 1
Zapečené těstoviny s uzeným masem a kapustou, sterilovaný okurekII. 1,3,7
Pečená kuřecí křidélka 3ks, 2 druhy salátů, ďábelský dip, chléb 2 ksIII. MT 1,7,10
Smažený celer, bramborová kaše, zelný salát s křenovou majolkouIV. 1,3,7,9,10

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.


