Tý

Týždenný jedálny lístok závodnej stravy
Denné menu 3.70€
Denné menu so sebou 4,00€
obj. 053/4512384,0948030546,0915962585

obedy hlásiť do 10:00
PONDELOK
16.07.2018
Hrachová so zeleninou a opraženým chlebom /1/

1.
100g Vyprážaný holandský bravčový rezeň v syrovom cestíčku, zemiaková kaša 200g
uhorkový šalát /1,3,7/
2.
100g Medailónky „DUO“ /bravčové, kuracie/ v šípkovej omáčke, dusená ryža 150g,
hranolky 75g, domáca čalamáda /1/
3.
300g Grécky zeleninový šalát /ľadový šalát, paradajky, uhorky, kuracie mäso, olivy,
balkánsky syr, jogurtová zálievka, pečivo /1,7/
4.
360g Sedliacky tanier /strapačky s kyslou kapustou, spišské pirohy s kyslou smotanou
/1,3,7/

UTOROK

17.07.2018
100g
100g
200g
350g

1.
Maďarský guláš, kysnuté knedle 160g /1,3,7/
2.
Pražská plnená bravčová rolka, dusená ryža 225g, paradajkový šalát /1,3,7 /
3.
Karfiolové medailónky, mastené zemiaky 200g, tatárska omáčka /1,3,7,10/
4.
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom /1,3,7/

STREDA
18.07.2018
100g
100g
100g
300g

Letná kapustová, chlieb /1/

Slepačia s cestovinou /1,3,9/

1.
Vyprážaný kurací rezeň so sezamom, zemiaková kaša 200g, miešaný šalát
/1,3,7,11/
2.
Jahňací paprikáš, maslové halušky 200g /1,3,7/
3.
Bravčová pečeň na cibuľke, dusená ryža b225g, kyslá uhorka /1/
4.
Zeleninový šalát „CÉZAR“ /ľadový šalát, paradajky, uhorky, kuracie mäso,
vajíčko, rukola, jogurtová zálievka, pečivo /1,3,7/

ŠTVRTOK
19.07.2018
1.

Študentská guľášová, chlieb /1,9/

220g Pečené kuracie stehno so žemľovou plnkou, dusená ryža 150g,
zeleninový šalát /1,3,7/
2.
150g Srbské čevabčiči /horčica, cibuľka/, opekané zemiaky 200g, obloha /1,3,10/
3.
100g Bravčové pliecko po orientálsky, tarhoňa 200g, kyslá uhorka /1,3/
4.
100g Vyprážaný syr, mastené zemiaky 200g, tatárska omáčka /1,3,7,10/

PIATOK
20.07.2018
100g
100g
280g
100g

Karfiolová so zemiakmi, chlieb /1/

1.
Pečený bravčový vrabec, červená kapusta 150g, kysnuté knedle 160g /1,3,7/
2.
Kurací steak so slivkovou omáčkou, dusená ryža 150g, opekané zemiaky 75g,
zeleninový šalát /1/
3.
Čokoládové šišky so šľahačkou /1,3,7/
4.
Vyprážané rybie filé, vajíčkový šalát so zemiakmi 200g /1,3,7,10/

1

Alergény:
1-obilniny, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sójové zrná, 7-mlieko,
8-orechy, 9-zeler, 10-horčica,11-sezamové semená, 12-oxid siričitý a siričitany,
13-vlčí bôb, 14-mäkkýše

