JÍDELNÍ LÍSTEK
15. 8. – 19. 8. 2022
PONDĚLÍ 15. 8.

Kuřecí polévka se zeleninou a těstovinovou rýží (1,3,9)

1. 120g Jemný kuřecí guláš s rajčaty a paprikou, vařené těstoviny (1,3,7)
2. 120g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, citrón (1,3,7,9,10,12)
3. 150g Hummus z kořenovou zeleninou s cizrnou, hovězími masovými koulemi a koriandrem (hovězí maso,
mrkev, celer, petržel, kurkuma, římský kmín, olivový olej, česnek, citronová šťáva

ÚTERÝ 16. 8.

Špenátový krém s vejcem (1,3,7)

1. 120g Dušené hovězí nudličky na slanině, dušená rýže (1,6,9,10)
2. 4 ks Bramborové špalíčky s uzeným masem se zelím a smaženou cibulkou (1,3,12)
3. 400g Brokolicový salát v jogurtu s ořechy a ovocem, pečivo (brokolice, granátové jablko, semínka,
červená cibule (7)

STŘEDA 17. 8.

Česnečka s kroupami a vepřovým masem (1)

1. 120g Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže (1)
2. 350g Francouzské brambory s uzeným masem, hráškem a kapií, rajčatový salát s cibulkou (1,3,6)
3. 100g Pečený hermelín s omáčkou ze zeleného pepře a smetany, brusinkový terč, šťouchané brambory s cibulkou (7)

ČTVRTEK 18. 8.

Fazolová polévka s uzeninou (1)

1. 120g Koleno alla bažant, dušený špenát, bramborové knedlíky (1,3)
2. 350g Rizoto s kuřecího masa (100g) se zeleninou, sypané sýrem, zelný salát (7,12)
3. 350g Červená čočka s parmezánem, petrželí a pomerančem (chilli papričky, kořen petržele, česnek,
olivový olej, červená čočka, parmezán, pomeranč) (7)

PÁTEK

19. 8.

Kapustová polévka s bramborami, česnekem a majoránkou (1)

1. 120g Vepřové maso v kapustě s anglickou slaninou, vařené brambory (1)
2. 350g Zeleninové tartiflette (zapečené brambory) se salátem z červené řepy (brambory, baby špenát, květák,
brokolice, česnek, cibule, olivový olej, smetana, vejce, zrající sýr) (1,3,7)
3.150g Steak z vepřové krkovice s pečeným celerem, batátové pyré (7,9,12)

Jídlo si můžete nechat zatavit do plastové krabičky bez příplatku
Jídlo si můžete objednat do 12 hodin na následující den tel č. 702 174 401,
e-mailem na penzion@vodarnabedrichov.cz
Změna jídelníčku vyhrazena!!!

Jídla připravil: David Ullrich a kolektiv.
Jídelní lístek sestavil: vedoucí provozu František Kříž
Uvedená váha masa je vždy v syrovém stavu!

