Jídelníček
48. týden: 28. 11. – 2. 12. 2022

Polévka

Hlavní jídlo

Pondělí

S těstovinami (1,3,9)

Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík (1,3,7,12)

Úterý

Gulášová (1)

Buchtičky s krémem (1,3,7)

Středa

Česneková (9)

Vepřový řízek, lehký bramborový salát (1,3,7,12)

Čtvrtek

Květáková (1,7)

Vepřový závitek, rýže (1)

Pátek

S nudlemi (1,3,9)

Kuřecí stehno, brambory, okurka (1)

Jídlo spotřebujte denně do 13,30hod. Nová cena obědu od 7. 11. 2022: 105,-

Kč!!!

Telefonní číslo na kuchyň: 607 270 301. Odhlášení nebo přihlášení oběda písemnou formou 24 hodin předem nebo na email: kuchyn@agrodam.cz
Obědy lze odhlásit nebo přihlásit přímo na webových stránkách www.agrodam.cz!!!
1. Obsahuje alergeny: 1) obiloviny, 2) korýši, 3) vejce a výrobky z nich, 4) ryby, 5) podzemnice olejná, 6) sójové boby, 7) mléko a výrobky z něj, 8)
skořápkové plody a výrobky z nich, 9) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid siřičitý a siřičitany, 13) vlčí bob, 14) měkkýši a výrobky
z nich.
2. Hmotnost pokrmu: Váha masa v syrovém stavu 100g,polévka 0,33 l, příloha 200g

Změna jídelníčku vyhrazena!!!

Jídelníček
49. týden: 5. 12. – 9. 12. 2022

Polévka

Hlavní jídlo

Pondělí

S těstovinami (1,3,9)

Sikulské žebírko, houskový knedlík (1,3,7,12)

Úterý

Vločková (1,3,7,9)

Čevapčiči, brambory, okurka (1,3,12)

Středa

Slovenská zelná (1,12)

Rizoto z vepřového masa, čalamáda (9,12)

Čtvrtek

Hráškový krém (1,7)

Vepřová pečená plec, dušená mrkev, brambory (1)

Pátek

S rýží a masem (1,9)

Námořnické maso, těstoviny (1)

Jídlo spotřebujte denně do 13,30hod. Nová cena obědu od 7. 11. 2022: 105,-

Kč!!!

Telefonní číslo na kuchyň: 607 270 301. Odhlášení nebo přihlášení oběda písemnou formou 24 hodin předem nebo na email: kuchyn@agrodam.cz
Obědy lze odhlásit nebo přihlásit přímo na webových stránkách www.agrodam.cz!!!
1. Obsahuje alergeny: 1) obiloviny, 2) korýši, 3) vejce a výrobky z nich, 4) ryby, 5) podzemnice olejná, 6) sójové boby, 7) mléko a výrobky z něj, 8)
skořápkové plody a výrobky z nich, 9) celer, 10) hořčice, 11) sezamová semena, 12) oxid siřičitý a siřičitany, 13) vlčí bob, 14) měkkýši a výrobky
z nich.
2. Hmotnost pokrmu: Váha masa v syrovém stavu 100g,polévka 0,33 l, příloha 200g

Změna jídelníčku vyhrazena!!!

