Jméno

Jídelní lístek 13.-17.5.2019
Objednávka, změna a rušení obědů pro jednotlive v čase 11,00-13,00 hod. den předem.
tel.:774 996 982

E-mail pro objednávku : gastroplusmorava@seznam.cz, www.gastroplusmorava.cz
PONDĚLÍ
Cena jídla 70,-Polévka
0,4 l Zeleninová/1A,9
Hotová jídla 1. 100g Frankfurtská vepřová pečeně, knedlík/1A,7
2. 100g Kuřecí závitek s listovým špenátem a angl.slaninou, rýže, komport/1A
3. 100g Vepřový gyros s opékanými nudlemi/1A
4. 100g Opékaný klobása, fazole na kyselo, chléb/1A
Chlazená jídla1. 150g Smažené rybí filé, šťouchané brambory/1A,3
2. 100g Vepřová plec po selsku, zelí, knedlík/1A
ÚTERÝ

Polévka
Hotová jídla 1.
2.
3.
4.

0,4 l Minestrone/9
100g Hovězí pečeně, koprová omáčka, knedlík/1A,7
120g Vepřová játra s mandlemi, rýže, zelný salát s koprem/1A
100g Čebapčiči, brambor,cibule, horčice/1A,3,10
400g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem/1A,3,7

STŘEDA

Polévka
Hotová jídla 1.
2.
3.
4.

0,4 l Hrachová/1A
100g Fořtovský vepřový plátek, knedlík/1A,7
100g Kuřecí plátek se slaninou a pórkem, rýže
100g Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka/1A,3,7
400g Těstoviny na kari s kuřecím masem a zeleninou/1A

ČTVRTEK

Polévka
Hotová jídla 1.
2.
3.
4.

0,4 l Hovězí vývar s játrovou rýží/1A,3
100g Moravský vepřový vrabec, špenát, bramborový knedlík/1A,3
100g Katův šleh, špécle/1A
400g Zapékané brambory s kuřecím masem a nivou, okurek/3,7
100g Hovězí burger se sýrem a zeleninou, pikantní dressing/1A,3,7

PÁTEK

Polévka
0,4 l Kapustová/1A
Hotová jídla 1. 100g Pečená vepřová kotleta na kmínu, červené zelí, knedlík/1A
2. 100g Kuřecí řízek v sezamu, bramborová kaše/1A,3,7
3. 100g Těstoviny penne se šunkou v sýrové omáčce, bazalka/1A,7
4. 4 Švestkové bramborové knedlíky s mákem, cukr, máslo/1A,3,7

POZOR!!!!! Při pátečním rozvozu jídel Vám nabízíme na víkend čerstvý knedlík!!!
1 ks - 800g = 30,- Kč
Jídla mohou obsahovat alergeny:1-obiloviny obsahující lepek A pšenice, B-žito, C-ječmen,
D-oves,E-špalda,F-kamut,nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich,2-korýši,3-vejce,4-ryby
5-arašídy,6-soja,7-mléko,8-skořápkové plody A-mandle, B-lískové ořechy, C-vlašské o nich,
F-para ořechy,G-pistácie,H-makadamie a výrobky z nich, 9-celer,10-hořčice,11-sezam,12-siřičitany,
13-vlčí bob, 14- měkkýši

