
Plná cenaStudentiMenuAlt

24.11.2014 - 28.11.2014 (Menu)

Na Kotli HK

Jídelní lístek

pondělí 24. listopadu 2014

Polévka minestrone, nápoj0

78,0746,43100g Hovězí na slanině, houskové knedlíky1

77,8846,23100g Farmářské žebírko (žampióny, česnek, uzené maso),
dušená rýže

2

82,9251,28100g Kuřecí gyros, tzatziky (česnek), opečené brambory3

74,4042,76Těstoviny s omáčkou z modrého sýra (niva), sypané sušenými
rajčaty

4

77,2845,64Zeleninový salát  FIT,celozrnná kaiserka5

úterý 25. listopadu 2014

Polévka hovězí se zeleninou a nudlemi, nápoj0

77,0845,44100g Hovězí tokáň (papriky), houskové knedlíky1

76,0544,41100g Vepřenky s cibulkou a hořčicí (mleté maso), vařené
brambory

2

78,0646,42100g Kuřecí prsíčka na houbách, dušená rýže3

75,1243,48Zeleninový koláč (smetana, vejce, sýr,papriky, brokolice,
rajčata, kukuřice)

4

76,1744,53Fazolový salát ,chléb5

86,5554,911/2 Grilované kuře,marinovaný salát s jogurtem,chléb8

středa 26. listopadu 2014

Polévka zeleninová, nápoj0

77,0945,45100g Boloňské špagety sypané sýrem (česnek, lečo, protlak)1

81,4849,84100g Vodňanský kuřecí řízek (česnek), bramborová kaše2

79,5847,94150g Rybí filé po řecku (protlak, rajčata, víno), bulgur3

71,5039,86Zeleninové rizoto sypané sýrem4

77,7346,09Trhané listy salátů s kuřecím masem,tarhoňou a dijonským
drezinkem

5

82,9851,34150g Vepřové ražniči,hranolky,ďábelská omáčka8

čtvrtek 27. listopadu 2014

Polévka gulášová, nápoj0

84,5552,91100g Hovězí vařené s jemnou pažitkovou omáčka (smetana),
těstoviny

1

79,0147,37100g Bretaňské fazole s uzeným masem (česnek, protlak),
okurka

2

77,9146,27100g Přírodní kuřecí plátek s kuskusem3

72,8841,24Lívance se skořicí, bílá káva4

83,8052,16Spatzlový salát na rajčatech s fetou a italským drezinkem5

110,4578,81250g Bavorský steak,americké brambory,barevný salát7

pátek 28. listopadu 2014

Polévka špenátová, nápoj0

78,9547,31100g Frankfurtská hovězí pečeně (uzenina), houskové knedlíky1
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75,7944,15200g Smažená vepřová játra, vařené brambory, tatarská omáčka2

76,3344,69100g Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže3

68,8437,20Sójový guláš (česnek, chilli, protlak), těstoviny4

86,0854,44Zeleninový salát s kuřecím masem,celozrnná kaiserka5
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Změna jídelního lístku vyhrazena. Váha masa je uvedena v syrovém stavu.
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