
Plná cenaStudentiMenuAlt

19.1.2015 - 23.1.2015 (Menu)

Na Kotli HK

Jídelní lístek

pondělí 19. ledna 2015

Alergeny:obiloviny, sója, oxid siřičitý

Polévka ovarová, nápoj0

Alergeny:obiloviny

76,6144,96100g Přírodní vepřový řízek, šťouchané brambory1

Alergeny:obiloviny, mléko, lupina

75,8244,18100g Uzené maso, hrachová kaše s cibulkou, okurka2

Alergeny:obiloviny, mléko, oxid siřičitý

77,7546,11220g Pečené kuřecí stehno na másle, dušená rýže3

Alergeny:obiloviny, mléko, vejce

74,0642,42Palačinky s čokoládou a šlehačkou4

Alergeny:obiloviny,mléko,vejce

75,5043,86Brokolice s holandskou omáčkou,brambor5

Alergeny:mléko,vejce,oxid siřičitý    Minutka příprava 10 minut

94,6262,98150g Kuřecí steak na bazalce,hranolky,tatarská
omáčka,zeleninová přízdoba

6

úterý 20. ledna 2015

Alergeny:obiloviny, vejce, mléko, oxid siřičitý, sója

Polévka zelná, nápoj0

Alergeny:obiloviny, vejce, mléko

76,5844,94100g Hovězí guláš debrecínský (uzenina), houskové knedlíky1

Alergeny:obiloviny, vejce, mléko, oxid siřičitý

77,3145,67100g Musaka s vepřovým masem a zakysanou smetanou2

Alergeny:obiloviny

77,4845,83100g Kuřecí plátek na slanině, dušená rýže3

Alergeny:obiloviny, vejce, oxid siřičitý, mléko

85,3953,75Těstoviny s pomodoro omáčkou a grilovanou cuketou4

Alergeny:korýši,obiloviny,sezam,mléko

87,8856,24Zeleninový salát s krevetami,celozrnná kaiserka5

Alergeny:obiloviny.mléko    Minutka příprava 10minut

99,5667,92150g Vepřová panenka s pepřovou omáčkou a
rajčetem,americké brambory,barevný salát

6
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středa 21. ledna 2015

Alergeny:celer, oxid siřičitý

Polévka hovězí s rýží a hráškem, nápoj0

Alergeny:obiloviny, mléko, vejce, oxid siřičitý

81,3749,73100g Hovězí závitek kyjevský (smetana), houskové knedlíky1

Alergeny:obiloviny

76,5244,88100g Vepřové žebírko na kmíně, dušená rýže2

Alergeny:obiloviny, vejce, mléko, oxid siřičitý

77,4545,81100g Špagety s kuřecím masem, žampióny a špenátem, sýr3

Alergeny:pšenice, mléko, vejce, hořčice

76,8445,19Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka4

Alergeny:obiloviny,sezam.mléko,vejce

78,0946,45Zeleninový talíř FIT,celozrnná kaiserka5

Alergeny:obiloviny,mléko,vejce,oxid siřičitý  Minutka příprava 10 minut

102,1270,48150g Kuřecí steak s ananasem,bramborové krokety,ďábelská
omáčka,malý salát

6

čtvrtek 22. ledna 2015

Alergeny:pšenice, mléko, lupina, sója, oxid siřičitý

Polévka čočková, nápoj0

Alergeny:obiloviny, mléko, sója, oxid siřičitý

78,9347,29100g Hovězí pečeně orientál (česnek, žampióny, protlak, víno),
kari rýže

1

Alergeny:obiloviny, vejce

79,6448,00 70g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušené zelí2

Alergeny:ryby

77,3945,75150g Tilápie na rajčatech s petrželkou, vařené brambory3

Alergeny:sója, obiloviny, vejce

73,9942,35Sójové nudličky Šwei-ču-žou (zelí, chilli), americké brambory4

Alergeny:obiloviny,vejce,mléko,oxid siřičitý

77,6646,02Těstovinový salát se zeleninou5

Alergeny:hořčice,oxid siřičitý   Minutka příprava 10 minut

105,4373,79250g Vepřový steak bavorský,hranolky,ledový salát7

pátek 23. ledna 2015

Alergeny:obiloviny, mléko, vejce, oxid siřičitý

Polévka kulajda, nápoj0

Alergeny:obiloviny,mléko, vejce, oxid siřičitý

77,1045,46100g Hovězí maso na divoko, těstoviny1

Alergeny:oxid siřičitý

77,5945,94120g Plejskavice (mleté maso, cibule, kečup), vařené brambory2

Alergeny:obiloviny, vejce, oxid siřičitý

79,3647,72100g Kuřecí chilli s bramboráčky3

Alergeny:obiloviny, vejce, mléko

73,7542,11Nudlový nákyp s tvarohem4

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