Nabídka 05.09. – 08.09.2017
Pondělí 04.09.2017
ZAVŘENO
Úterý 05.09.2017
Fazolová s uzeninou

25,- Kč

120 g Svíčková na smetaně, houskový knedlík
100 g Čína z kuřecího masa (prsa,feferonky,kari,zelenina,žampióny), dušená rýže
200 g Smažený květák, brambor m.m., tatarská omáčka, zelný salát s koprem
4 ks Kynuté knedlíky s borůvkami

90,- Kč
65,- Kč
55,- Kč
55,- Kč

Středa 06.09.2017
Slepičí s masem a nudlemi
100 g Lasagně(maso mleté,bešamel,lečo,sýr cihla), obloha
130 g Hovězí kostky na česneku, bramborový knedlík
100 g Fazole na kyselo, uzené, salát z kysaného zelí
400 g Boloňské špagety (šunka,rajčata,sýr)

25,- Kč
70,- Kč
55,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

Čtvrtek 07.09.2017
Krkonošské kyselo

25,- Kč

150 g Segedínský guláš-SPECIÁL, houskový knedlík
120 g Sekaný hovězí řízek na zelenině, brambor
150 g Vepřová játra po ŘECKU (žampióny,pórek,kapie,č.víno,kari), dušená rýže
420 g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

60,- Kč
65,- Kč
55,- Kč
40,- Kč

Pátek 08.09.2017
Ruský boršč

25,- Kč

130 g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát
100 g Masová směs (masa,chilli,lečo,pórek,zelenina), dušená rýže
150 g Rybí filé smažené ve vinném těstíčku, bramborová kaše, salát
Celý jídelníček najdete na http://www.skolynome.cz
xxx gr váha hlavní suroviny v syrovém stavu

65,- Kč
60,- Kč
75,. Kč

Změna jídelníčku vyhrazena
xxx gr váha hlavního hotového výrobku

SEZNAM ALERGENŮ od 05.09. do 08.09.2017
Úterý 05.09.2017
Fazolová s uzeninou: mouka,celer
Svíčková na smetaně: mouka, máslo, smetana, mléko, celer, hořčice
Houskový knedlík: vejce, mouka, mléko
Čína z kuřecího masa.: mouka, celer, vejce
Smažený květák: mléko, mouka, vejce
Brambor m.m.: máslo
Tatarská omáčka: vejce, víno, mléko
Kynuté knedlíky s borůvkami: mouka, máslo, mléko, vejce
Středa 06.09.2017
Slepičí s masem a nudlemi: mouka+vejce(nudle), celer
Lasagně: mouka, máslo, mléko, vejce, sýr cihla
Hovězí kostky na česneku: mouka
Bramborový knedlík: mouka, vejce
Boloňské špagety: mouka+vejce(špagety), sýr cihla
Čtvrtek 07.09.2017
Krkonošské kyselo: chlebový kvásek, vejce, mléko, máslo
Segedínský guláš-SPECIÁL: mouka, smetana
Houskový knedlík: vejce, mouka, mléko
Sekaný hovězí řízek na zelenině: mouka, mléko, vejce, máslo, celer
Vepřová játra po ŘECKU.: mouka, vejce, víno
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem: vejce, máslo, mouka, mléko
Pátek 08.09.2017
Ruský boršč: smetana, mouka, celer
Smažený kuřecí řízek: vejce, mouka, mléko
Bramborový salát: vejce, jogurt, majonéza, hořčice, celer
Masová směs.: mouka
Rybí filé smažené ve vinném těstíčku: mouka, víno, vejce, mléko
Bramborová kaše: mléko, máslo

SEZNAM ALERGENŮ studená kuchyně
Rohlík obyčejný: mouka+ může obsahovat (sója,mléko,sezam,vejce,lupina)
Houska: mouka+ může obsahovat (sója,mléko,sezam,vejce)
Chléb: mouka
Celozrnný rohlík: mouka,sója,sezam +může obsahovat (,mléko,lupenina,vejce)
Veka: mouka+ může obsahovat (sója,mléko,sezam,vejce,lupina)
Bramborový salát: celer, hořčice, vejce(majonéza), jogurt
Chlebíček s vajíčkem: mouka((veka) + může obsahovat (vejce,sója,mléko,sezam,lupina)), celer,
hořčice,vejce(majonéza),jogurt
Chlebíček se šunkou: mouka((veka) + může obsahovat (vejce,sója,mléko,sezam,lupina)), celer,
hořčice,vejce(majonéza),jogurt
Chlebíček s suchým salámem: mouka((veka) + může obsahovat (vejce,sója,mléko,sezam,lupina)),
celer,hořčice,vejce(majonéza),jogurt
Jarní salát s jogurtem: jogurt
Houska s hamburgrem: mouka ((houska) + může obsahovat (vejce,sója,mléko,sezam,)), hořčice
Houska se šunkou: mouka ((houska) + může obsahovat (vejce,sója,mléko,sezam,)), máslo
Houska se sýrem: mouka ((houska) + může obsahovat (vejce,sója,mléko,sezam,)),máslo,sýr cihla
Šopský salát: sýr balkán
Holandský salát: majonéza(vejce), vejce, sýr cihla, jogurt
Kuřecí salát: jogurt, vejce(majonéza)
Krabí salát: jogurt, vejce(majonéza), krabí tyčinky
Vitamínový salát: vejce(majonéza)
Indický fazolový salát: vejce(majonéza)
Těstovinový salát: vejce(majonéza),jogurt,těstoviny(mouka,vejce)
Cizrnový salát: jogurt, majonéza
Kuskusový salát: pšenice

