Jídelní lístek - chlazená jídla

21.1.2019 - 27.1.2019

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

pondělí : 21.1.2019
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středa : 23.1.2019
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čtvrtek : 24.1.2019
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pátek : 25.1.2019
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sobota : 26.1.2019

neděle : 27.1.2019

z fazolových lusků 1,3,7,9
kuřecí plátek přírodní 1, brambory,
hovězí maso námořnické 1,3, rýže,
kuře pečené na másle s cibulí 7, brambory,
maďarský šašlik 1, houskový knedlík 1,3,7,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
květáková 1,3,7,9
segedínský guláš 1,7, houskový knedlík 1,3,7,
vepřový plátek lesnický 1,7., rýže,
kuře po horácku 1, těstoviny 1,3,
vařené vejce,dušený špenát 1,3,7, brambory,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
fazolová s paprikou 1,9
sekaný řízek přírodní 1,3,7, brambory,
kuřecí plátek přírodní sypaný sýrem1,7, rýže,
grilované kuře 7, brambory,
kynuté knedlíky s povidly 1,3,7, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
špejcharská 1,3,9
kuřecí prsní plátek smažený v těstíčku 1,3,, bramborová kaše 7,
vepřové maso vařené,rajská omáčka 1,7,9, těstoviny 1,3,
pečené kuře 7, bramborová kaše 7,
smažený květák 1,3,7, bramborová kaše 7,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, bramborová kaše 7,
krupková 1,9
vepřový kotlet liberecký 1, rýže,
vepřové plecko na debrecínský způsob 1, brambory,
kuře na majoránce 1, těstoviny 1,3,
dršťky po milánsku 1,7, houskový knedlík 1,3,7,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
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kuře na majoránce 1, těstoviny 1,3,
, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
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kuře na majoránce 1, těstoviny 1,3,
, ,
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…

Generováno: 11.1.2019

Zpracováno informačním systémem SAJP ®
Copyrigt Hulva Michael

Složení pokrmů z jídelního lístku
hovězí maso námořnické 1,3

hovězí maso,raj.protlak,vejce,č.víno

kuře po horácku 1

kuře,žampiony,slanina,tuk,uzenina,mouka,cibule,lečo,pepř mletý,sůl

maďarský šašlik 1

vepř.maso,lečo,raj.protlak

segedínský guláš 1,7

vepřové maso,kyselé zelí,šlehačka

smažený květák 1,3,7

květák,vejce,strouhanka,mouka

vařené vejce,dušený špenát
1,3,7

vejce,špenát,mleko,koření

vepřový plátek lesnický 1,7.

vepř.maso,žampiony,hrášek,koření

kuře na majoránce 1

kuře,cibule,olej,sůl,majoránka,mouka

dršťky po milánsku 1,7

dršťky,smetana,koření,olej,mouka

smažený kuřecí řízek 1,3,7

kuřecí maso ,trojobal

vepřové plecko na
debrecínský způsob 1

vepřové maso,hovězí maso,cibule,sůl,pepř,kmín,salám,mouka

kuře pečené na másle s cibulí 7 cibule
koření
kuřecí stehno
máslo
kuřecí prsní plátek smažený v
těstíčku 1,3,

Generováno: 11.1.2019

kuřecí maso,vejce,mléko,mouka hladká,sůl,olej,koření

Zpracováno informačním systémem SAJP ®
Copyrigt Hulva Michael

