Jídelní lístek - chlazená jídla

11.2.2019 - 17.2.2019

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

pondělí : 11.2.2019
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pátek : 15.2.2019
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sobota : 16.2.2019

neděle : 17.2.2019

gulášová se sójovým masem 1,6,9
španělský ptáček 1,3,10, rýže,
kuřecí plátek přírodní 1, brambory,
pečené kuře 7, brambory,
srdce na smetaně1,7,9,10, těstoviny 1,3,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
bramborová nakyselo 1,7,9
hovězí pečeně přírodní 1, zeleninová rýže,
bramborové knedlíky plněné uzeninou,hlávkové zelí 1,3,7, ,
grilované kuře 7, brambory,
selský guláš1, chléb 1,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
hrstková 1,9,
uzené maso na smetaně 1,7, houskový knedlík 1,3,7,
kručenky volyňské z vepřového masa 1,, brambory,
kuře po burgundsku1,9, těstoviny 1,3,
bretaňské fazole,opékaný salám 1, chléb 1,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
hovězí s těstovinou 1,3,9
vídeňská roštěná 1,7, bramborová kaše 7,
vepřové maso po srbsku 1,7, rýže,
maminčino kuře 1,7, těstoviny 1,3,
sójové kostky na česneku 1,6, bramborová kaše 7,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, bramborová kaše 7,
kulajda 1,3,7,9
vepřové plecko podle rychtáře 1,3, brambory,
hovězí pečeně zbojnická 1, rýže,
pečené kuře 7, brambory,
české buchty s marmeládou 1,3,7, ,
smažený kuřecí řízek 1,3,7, brambory,
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pečené kuře 7, brambory,
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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…

Generováno: 5.2.2019

Zpracováno informačním systémem SAJP ®
Copyrigt Hulva Michael

Složení pokrmů z jídelního lístku
hovězí pečeně přírodní 1

h.maso,koření,mouka

hovězí pečeně zbojnická 1

h.maso,slanina,česnek,koření

maminčino kuře 1,7

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

selský guláš1

uzenina,paprika,česnek,mouka,koření

sójové kostky na česneku 1,6

sójové maso,česnek,koření

srdce na smetaně1,7,9,10

srdíčka,smetana,koření

španělský ptáček 1,3,10

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

vepřové maso po srbsku 1,7

vepřové maso,tuk,cibule,sůl,paprika mletá,mouka,lečo,,mléko,smetana

vepřové plecko podle rychtáře
1,3

vep.plec,paprika,slanina,játra,vejce,okurka,kapie

kuře po burgundsku1,9

kuře ,slanina,zelenina,citron,raj.protlak,koření

bramborové knedlíky plněné
uzeninou,hlávkové zelí 1,3,7

bramborové knedlíky,uzenina

uzené maso na smetaně 1,7

uzené maso,smetana,koření

smažený kuřecí řízek 1,3,7

kuřecí maso ,trojobal

bretaňské fazole,opékaný
salám 1

fazole,cibule,r.protlak,koření
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