JÍDELNÍ LÍSTEK
3.10. – 7. 10. 2022
PONDĚLÍ 3.10

Kuřecí polévka s hráškem a rýží (1, 3, 7)

1. 150g Masové čevabčiči s cibulí, hořčicí a vařeným bramborem (1, 3, 6, 10)
2. 150g Vepřový steak s kapustičkami na slanině se smetanou, pečené půlky brambory ve slupce (1 ,7)
3. 350g Křupavý salát z ředkviček, kedlubny, bílé ředkve, čínského zelí a kousky pečeného kuřecího
masa (80g) pečivo (1, 3, 6, 7)

ÚTERÝ 4.10

Pórková polévka s bramborem a vejci (1, 3, 7)

1. 200g Vepřové maso na slanině, vařené brambory (1)
2. 200g Pečené kuřecí stehno na kmíně, dušený špenát, bramborový knedlík (1, 3, 7,12)
3. 350g Zapečená brokolice se sýrem,vařené brambory maštěné máslem – salát s rajčaty a jogurtem (3,7,12)

STŘEDA 5.10 Česnečka s vepřovým masem, bramborami, vejci a majoránkou (3)
1. 120g Bretaňské fazole s uzenou krkovicí, smaženou cibulkou a kyselou okurkou (1, 12)
(protlak, cukr, česnek)
2. 120g Klasické vepřo-knedlo-zelo, (1, 3,7,12)
3. 350g Salát s macerovaným tuňákem v olivovém oleji na mixu trhaných salátů
s černými olivami, červenou cibulí, rajčaty a vařeným vejcem (1, 3, 4, 6, 7)

ČTVRTEK 6.10

Hovězí polévka se zeleninou a těstovinou (1, 3, 6, 9)

1. 120g Znojemské vepřové kostky, dušená rýže (1)
2. 150g Přírodní máslový řízek se sýrem, bramborová mléčná kaše, okurkový salát (4, 7, 12)
3. 100g Cmunda po KAPLICKU (bramboráková kapsa s uzenou krkovicí a kysaným zelím) (1,3,7)

PÁTEK

7.10

Houbová polévka na způsob dršťkové (1)

1. 150g Kapustový karbanátek se sýrem, vařené brambory, tatarská omáčka (1, 3, 6, 7)
2. 120g PASTA FRESCA – těstoviny penne s bylinkovým pestem, sušenými rajčaty, olivami,
rukolou a grilovanou kuřecí slzou, sypané italským sýrem (1, 3, 7)
3. 350g Směs trhaných salátů s cherry rajčaty, medovým dresinkem, krutony a
kousky vepřového masa s oregánem (30g), pečivo (1, 3, 7)

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!

