
Plná cenaStudentiMenuAlt

10.11.2014 - 14.11.2014 (Menu)

Na Kotli HK

Jídelní lístek

pondělí 10. listopadu 2014

Polévka pórková s vejcem, nápoj0

79,2447,60100g Cikánská hovězí pečeně, houskové knedlíky1

79,8648,22100g Vepřový plátek s fazolovými lusky a slaninou, šťouchané
brambory

2

79,9448,30100g Drůbeží rizoto, okurka, sýr3

79,8448,19Zeleninový talíř s vejcem,celozrnná kaiserka5

96,5964,95120g Krůtí maso na Thajský způsob,rýžové nudle8

86,3854,74120g Smažený Eidam s tatarskou omáčkou,podávaný s
petrželovým bramborem a zeleninový salát

9

úterý 11. listopadu 2014

Polévka krkonošské kyselo, nápoj0

79,5747,93100g Rýnský hovězí plátek, houskové knedlíky1

75,7944,15100g Vepřové na kmíně, dušená rýže2

78,5746,92100g Přírodní mletý řízek z kuřecího masa, bramborová kaše,
okurka

3

85,2353,59Zeleninový salát s kuřecím masem,celozrnná kaiserka5

107,8576,21150g Mořský losos s bylinkovo-hořčicovou omáčkou,vařená
mrkev,bylinkové brambory

8

104,5372,89120g KASSLER steak Míšeňského druhu se smetanovými
houbami,opečený brambor s cibulkou

9

středa 12. listopadu 2014

Polévka bramborová s paprikou0

80,8649,22100g Hovězí pečeně, koprová omáčka, houskové knedlíky1

76,4744,83100g Provensálské vepřové nudličky, dušená rýže2

80,4748,82150g Pangacius se zeleninou, vařené brambory3

78,1746,52Zeleninový salát FIT,celozrnná kaiserka5

87,0055,36Vegetariánská ohnivá houbová pánev s paprikou a
mandlemi,kuskus s jogurtem a limetou

8

83,7152,07150g Vepřová pečeně KROSTITZER/mleté maso/ v omáčce na
černém pivu,gratinované brambory s mrkví

9

čtvrtek 13. listopadu 2014

Polévka fazolová s párkem, nápoj0

77,5745,93100g Hovězí maso na majoránce, dušená rýže1

76,5044,85100g Segedínský guláš, houskové knedlíky2

82,7251,07100g Kuřecí burrito na ledovém salátu3

74,8343,18Těstovinový salát se zeleninou5

97,8966,25150g Steak z kuřecích prsou s kokosovo-kari omáčkou,dušený
hrášek,Basmati rýže

8

81,1349,49Tvarohové knedlíky s kompotem z domácích jablek9

pátek 14. listopadu 2014
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Polévka ovarová s uzeným masem a krupkami, nápoj0

80,2648,62100g Hovězí pečeně, rajská omáčka, houskové knedlíky1

76,5344,89100g Vepřové na houbách, těstoviny2

81,3449,69100g Kuřecí švej-ču-žou, basmati rýže3

85,3553,71Zeleninový salát s kuřecím masem,celozrnná kaiserka5

85,9754,33Veganské špagety s rajčaty,chilli,česnekem a tofu8

91,9660,32150g Drážďanská pečeně se sametovou rozinkovou
omáčkou,červené zelí s jablky,bramborové knedlíky

9
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Změna jídelního lístku vyhrazena. Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
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