Jídelní lístek - chlazená jídla

14.1.2019 - 20.1.2019

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

pondělí : 14.1.2019
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sobota : 19.1.2019

neděle : 20.1.2019

fazolová bílá 1,9
vepřový brabec
hovězí maso na
kuře dušené se
sójový uherský
smažený kuřecí

moravský,hlávkové zelí 1, houskový knedlík 1,3,7,
česneku 1, rýže,
zeleninou7,9, brambory,
guláš 1,6,9, chléb 1,
řízek 1,3,7, brambory,

frankfurtská s bramborem1,9,7
vepřová krkovice pečená,kyselé zelí 1, houskový knedlík 1,3,7,
hovězí pečeně pražská 1,3,, rýže,
kuřecí stehýnko přírodní 1,, těstoviny 1,3,
omeleta s hráškem 3,7, brambory,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
hrstková 1,9,
vepřová pečeně selská,dušená mrkev s hráškem 1,7, brambory,
vepřová játra na česneku 1, brambory,
kuřecí stehýnko gyros 1, těstoviny 1,3,
švestkové bramborové knedlíky 1,3,7,, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
hovězí s játrovými knedlíčky 1,3,7,9
hovězí závitek klatovský 1,3,10, rýže,
vepřové výpečky,dušená kapusta 1, brambory,
maminčino kuře 1,7, těstoviny 1,3,
těstoviny zapečené se salámem 1,3,7, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
zelná 1,3
vepřový guláš 1, houskový knedlík 1,3,7,
uzené maso,křenová omáčka 1,7, brambory,
pečené kuře 7, brambory,
zeleninové rizoto s drůbežím masem 7,9, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,

Polévka
1
2
3
4
5

, ,
, ,
pečené kuře 7, brambory,
, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
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pečené kuře 7, 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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Zpracováno informačním systémem SAJP ®
Copyrigt Hulva Michael

Složení pokrmů z jídelního lístku
hovězí pečeně pražská 1,3,

h.maso,uzenia,hrášek,vejce,závitek

hovězí závitek klatovský 1,3,10

h.maso,slanina,okurka,vejce,koření,hořčice

maminčino kuře 1,7

kuřecí maso,vepř.játra,žampiony,slanina,koření

omeleta s hráškem 3,7

vejce,hrášek,mléko,olej

sójový uherský guláš 1,6,9

Sója,olej,cibule,brambory,lečo,mouka,koření

těstoviny zapečené se
salámem 1,3,7

těstoviny,uzenina,hrášek,vejce,mléko

vepřový guláš 1

v.maso,paprika,cibule,mouka,koření

uzené maso,křenová omáčka
1,7

křen
smetana,šlehačka,mléko

kuřecí stehýnko gyros 1

kuře,koření gyros

zeleninové rizoto s drůbežím
masem 7,9

drůbeží maso,rýže,zelenina,hrášk,cibule,olej,sýr cihla

smažený kuřecí řízek 1,3,7

kuřecí maso ,trojobal

kuře dušené se zeleninou7,9

k.maso,zelenina,koření

švestkové bramborové
knedlíky 1,3,7,

bramborové těsto,švestky,cukr,mák

vepřový brabec
moravský,hlávkové zelí 1

v.maso,koření,hlákové zelí

kuřecí stehýnko přírodní 1,

kuř.stehno,mouka hl.,sůl,olej

vepřová játra na česneku 1

vepř.játra,hl.mouka,česnek,cibule,koření,olej
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