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Na Kotli HK

Jídelní lístek

pondělí 08. prosince 2014

Polévka selská, nápoj0

76,8245,18100g Vepřová pečeně, houskové knedlíky, dušené zelí1

76,5444,90100g Uzená krkovice, čočka na kyselo, okurka2

80,3848,74100g Kuřecí kapsa se šunkou a hermelínem, vařené brambory3

73,8942,25Langoše s kečupem a sýrem4

83,0151,36Celerový salát s tuńákem a kuskusem5

úterý 09. prosince 2014

Polévka rajčatová s rýží, nápoj0

79,4047,76120g Vepřový kotlet smažený, vařené brambory, citrón1

81,2249,57100g Srnčí na smetaně, houskové knedlíky2

84,2252,57100gTěstoviny zapečené s kuřecím masem a mozzarellou
(bazalkové pesto, česnek, rajčata)

3

73,9942,35Povidlové taštičky se skořicí4

76,1544,50Šopský salát,celozrnná kaiserka5

83,6451,9950g Plněný lilek mletým masem,brambor,přízdoba8

středa 10. prosince 2014

Polévka bramborová, nápoj0

81,5249,88100g Roštěná na slanině, dušená rýže1

78,2946,65100g Záhorácký závitek (zelí, česnek), bramborové knedlíky2

83,4251,78120g Lososovitá ryba s koprovo-smetanovým přelivem, vařené
brambory

3

72,8241,18Sojóvé maso na pórku, špecle4

86,1254,47100g Zeleninový salát s kuřecím masem,celozrnná kaiserka5

84,0652,42Pizza /dle výběru/6

94,7863,14250g Pečený králík na česneku a slanině,bramborové
špalíčky,špenát

8

čtvrtek 11. prosince 2014

Polévka hovězí s kapáním, nápoj0

77,1145,47100g Hovězí pečeně na víně, houskové knedlíky1

77,6946,05200g Lovecká vepřová játra (žampióny, slanina), šunková rýže2

80,0848,44100g Obrácený kuřecí řízek, vařené brambory3

72,0740,43Hrachová kaše s cibulkou, vařené vejce, okurka, chléb4

76,4544,81Vegetariánský zeleninový talíř,celozrnná kaiserka5

107,8876,24250g Kuřecí steak s broskví a sýrem,hranolky,barevný salát7

pátek 12. prosince 2014

Polévka pórková, nápoj0

82,0050,36100g Hovězí plátek na česneku, houskové knedlíky, špenát1

77,9446,29110g Masitá haše, vařené brambory, okurka2

83,8952,25120g Kuřecí špíz, hranolky, tatarská omáčka3
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73,6341,99Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem4

75,9344,29Těstovinový salát se zeleninou5

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

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