Nabídka 21.05. –25.05.2018
Pondělí 21.05.2018
Frankfurtská s uzeninou a brambory

25,- Kč

150 g Segedínský guláš-SPECIÁL, houskový knedlík
200 g Smažený květák, brambor m.m., tatarská omáčka, zelný salát s křenem
4 ks Kynuté knedlíky s borůvkami

65,- Kč
65,- Kč
55,- Kč

Úterý 22.05.2018
Krkonošské kyselo

25,- Kč

300 g Lasagně(maso mleté,bešamel,lečo,sýr cihla)
150 g Vepřová játra po ŘECKU(žampióny,pórek,kapie,č.víno,kari), dušená rýže
420 g Špagety s vepřovým masem a rajčaty

80,- Kč
65,- Kč
60,- Kč

Středa 23.05.2018
Slepičí s masem a nudlemi

25,- Kč

300 g Čočka na kyselo, 2 vařené vejce, okurka
50,- Kč
110 g Kuřecí maso na myslivecký způsob(slanina,víno č.,džem,žampióny,citrón), dušená rýže 80,- Kč
120 g Krůtí guláš, těstoviny
65,- Kč
Čtvrtek 24.05.2018
Gulášová polévka

25,- Kč

200 g Vepřová játra pana SLÁDKA(cibule,okurky st.,paprika sl.,protlak,žampióny), dušená rýže45,- Kč
130 g Sekaná pečeně, kysané zelí, brambor
70,- Kč
260 g Bavorské vdolečky
50,- Kč
Pátek 25.05.2018
Ruský boršč
130 g Smažený kuřecí řízek, bramborový salát
250 g Slepice na paprice, dušená rýže
345 g Bramborový guláš, chléb 2 ks
Celý jídelníček najdete na http://www.skolynome.cz
xxx gr váha hlavní suroviny v syrovém stavu

30,- Kč

+

+

80,- Kč
65,- Kč
45,- Kč

Změna jídelníčku vyhrazena
xxx gr váha hlavního hotového výrobku

SEZNAM ALERGENŮ od 21.05. do 25.05.2018
Pondělí 21.05.2018
Frankfurtská s uzeninou a brambory: mouka
Segedínský guláš-SPECIÁL: mouka, smetana zakysaná
Houskový knedlík: vejce, mouka, mléko
Smažený květák: mouka, vejce, mléko
Brambor m.m..: máslo
Tatarská omáčka: vejce, víno, mléko
Kynuté knedlíky s borůvkami: mléko, máslo, vejce, mouka
Útery 22.05.2018
Krkonošské kyselo: chlebový kvásek, máslo, mléko, vejce
Lasagně: mouka, máslo, mléko, sýr cihla
Vepřová játra po ŘECKU: mouka, víno
Špagety s vepřovým masem a rajčaty: mouka+vejce(špagety), sýr cihla
Středa 23.05.2018
Slepičí s masem a nudlemi: mouka+vejce(nudle), celer
Čočka na kyselo: mouka
Vařené vejce: vejce
Kuřecí maso na myslivecký způsob: mouka, víno, máslo
Krůtí guláš: mouka
Těstoviny: mouka,vejce
Čtvrtek 24.05.2018
Gulášová polévka: mouka
Vepřová játra pana SLÁDKA: mouka
Sekaná pečeně: vejce, mouka, mléko
Kysané zelí: mouka
Bavorské vdolečky: mléko, vejce, mouka, tvaroh, smetana
Pátek 25.05.2018
Ruský boršč: mouka, smetana, celer
Smažený kuřecí řízek : mouka, mléko, vejce
Bramborový salát: vejce, hořčice, celer, jogurt
Slepice na paprice: mléko, mouka, smetana
Bramborový guláš.: mouka
Chléb: mouka

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
Chléb s vaječnou omeletou: mouka(chléb), vejce, mléko

