
Plná cenaStudentiMenuAlt

20.10.2014 - 24.10.2014 (Menu)

Na Kotli HK

Jídelní lístek

pondělí 20. října 2014

Polévka hovězí s kapáním, nápoj0

76,9345,29100g Hovězí na slanině, houskové knedlíky1

78,4246,78100g Balkánská musaka2

78,1146,46100g Kuřecí plátek po valticku, dušená rýže3

74,3242,68Květákový mozeček, vařené brambory4

77,9046,26Kuskus s grilovanou zeleninou a přelivem ze zakysané smetany5

85,4353,78120g Vepřový řízek se šunkou a sýrem,bramborová
kaše,přízdoba

8

úterý 21. října 2014

Polévka skotská, nápoj0

76,7945,15100g Kapucínský guláš, těstoviny1

76,5844,94100g Vepřové karé lašské, houskové knedlíky2

80,2448,59100g Kuřecí prsíčka s italskou panádou, vařené brambory3

76,8545,21Restované pšeničné nudle se zeleninou4

76,5644,92Zeleninový talíř s vejcem,celozrnná kaiserka5

79,4647,82120g Kuřecí gyros,hranolky,tatarská omáčka8

středa 22. října 2014

Polévka květáková, nápoj0

80,9449,30100g Burgudnská hovězí pečeně, houskové knedlíky1

77,6846,04100g Vepřový plátek po srbsku, dušená rýže2

81,9550,31150g Tilápie na másle, šťouchané brambory, citrón3

82,7551,11Tvarohové taštičky s vanilkovým krémem a posypané mákem4

85,6053,95Zeleninový salát s kuřecím masem5

108,3876,74250g Česnekový steak z krkovice,hranolky,tatarská
omáčka,přízdoba

7

87,1355,491/2 Grilované kuře,barevný salát,chléb8

84,0552,41100g Kuřecí směs Kalifornie,hranolky9

čtvrtek 23. října 2014

Polévka drůbková, nápoj0

81,3849,74100g Kančí ne lesácký způsob, dušená rýže1

77,2745,63100g Domácí prejt, vařené brambory, kysané zelí2

85,6454,00100g Kuřecí plátek se smetanovo-bazalkovou omáčkou,
těstoviny

3

75,4443,80Houbové rizoto, sýr, okurka4

77,0245,38Salátový bufet s citrónovým dipem,celozrnná kaiserka5

87,1355,49100g Vepřové žebírko s rajčaty a sýrem, americké
brambory,přízdoba

8

pátek 24. října 2014

Polévka kuřecí s pažitkovým kapáním, nápoj0
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83,1851,53100g Hovězí na česneku, bramborové knedlíky, špenát1

77,2945,65100g Vepřový flamendr, dušená rýže2

83,0351,39100g Krůtí plátek s asádo kořením, těstoviny3

75,2743,63Smažené žampióny, vařené brambory, tatarská omáčka4

76,4544,81Zeleninový salát FIT,celozrnná kaiserka5

menzy@kam.cuni.czwww.kam.cuni.cz

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