Jídelní lístek - chlazená jídla

3.12.2018 - 9.12.2018

GastroKarviná s.r.o., Žižkova 2800/1, Karviná-Hranice, 73301, tel: 596 324 126, fax: 596 325 390, e-mail: gastrokarvina@seznam.cz

pondělí : 3.12.2018
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sobota : 8.12.2018

neděle : 9.12.2018

brokolicová 1,3,7,9
hovězí závitek plněný dušený na smetaně1,3,7,9, houskový knedlík 1,3,7,
vepřenky 1,3,7, brambory,
kuře pečené na másle s cibulí 7, brambory,
drůbeží perkelt 1,7, noky1,3,7,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
česneková 3,9
vepřová krkovice pečená,kyselé zelí 1, brambory,
kapucínský guláš 1, houskový knedlík 1,3,7,
kuře na pepři 1, těstoviny 1,3,
omeleta s hráškem 3,7, brambory,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
šumavská bramboračka 1,9
vepřové výpečky,dušený špenát 1,3,7, brambory,
sekaná pečeně 1,3,7, brambory,
kuře,žampionová omáčka 1,7, těstoviny 1,3,
čočka na kyselo,opékaný salám 1, chléb 1,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
hovězí s játrovými knedlíčky 1,3,7,9
plněné paprikové lusky,rajčatová omáčka 1,3,7, houskový knedlík 1,3,7,
vepřová pečeně selská 1, bramborová kaše 7,
kuře po labužnicku 1,7, bramborová kaše 7,
lečo s uzeninou a vejci 1,3, chléb 1,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, bramborová kaše 7,
koprová 1,7,9
kuřecí plátek kořeněný1,, zeleninová rýže,
hovězí pečeně šťavnatá 1,7,9, těstoviny 1,3,
kuře na způsob bažanta 1, brambory,
palačinky s marmeládou 1,3,7, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
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kuře na způsob bažanta 1, brambory,
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smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
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kuře na způsob bažanta 1, brambory,
, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,

Čísla za jídly označují alergeny obsažené v potravinách dle směrnice 1169/2011 EU
Vedoucí kuchařka : Iwaszková Erika.
Změna jídelníčku vyhrazena…
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Složení pokrmů z jídelního lístku
hovězí pečeně šťavnatá 1,7,9

hovězí maso,zelenina,raj.protlak,koření

kapucínský guláš 1

hovězí maso,tuk,cibule,paprika mletá,rajčatový protlak,pepř mletý,kmín,sůl,česnek,mouk

kuře na způsob bažanta 1

kuřecí maso,slanina,koření

kuře po labužnicku 1,7

kuře,zázvor,česnek,mouka,máslo,koření

lečo s uzeninou a vejci 1,3

zelenina,uzenina,vejce

omeleta s hráškem 3,7

vejce,hrášek,mléko,olej

plněné paprikové
lusky,rajčatová omáčka 1,3,7

olej,cibule,nové koření,bobkový list,skořice,mrkev,celer,ocet,mouka,rajčatový protlak,cuk

sekaná pečeně 1,3,7

h.v.maso,česnek,vejce,cibule,slanina,koření

kuře na pepři 1

kuře,cibule,olej,sůl,pepř,mouka

drůbeží perkelt 1,7

drůb.maso,paprika,raj.protlak,šlehačka

kuře,žampionová omáčka 1,7

kuřecí maso,žampiony,šlehačka,mléko,koření,mouka,olej

smažený kuřecí řízek 1,3,7

kuřecí maso ,trojobal

hovězí závitek plněný dušený
na smetaně1,3,7,9

h.maso,okurka,slanina,vejce,zelenina,koření,smetana

kuřecí plátek kořeněný1,

kuřecí maso,koření,olej,sůl

kuře pečené na másle s cibulí 7 cibule
koření
kuřecí stehno
máslo
čočka na kyselo,opékaný
salám 1

čočka,olej,koření,ocet,cukr,opékaný salám

vepřenky 1,3,7

mleté vepřové maso,koření
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