JÍDELNÍ LÍSTEK
22. – 26. února 2021
22. 2. 2021 PONDĚLÍ

0,33 l Kulajda (A:1,3,7,12)
100 g 1. Hovězí dušené v kapustě, vařený brambor (A:1,12)
300 g 2. Boloňské špagety, strouhaný sýr (A:1,3,7)
150 g 3. Dušená brokolice, smetanový přeliv, bramb.nočky (A:1,7)
23. 2. 2021 ÚTERÝ

0,33 l Čínská polévka (A:1,3,7,9)
100 g 1. Hovězí vařené, rajská omáčka, houskový knedlík (A:1,3,7)
300 g 2. Rizoto z vepřového masa, strouh.sýr, st.okurek (A:1,7,9,10)
200 g 3. Smažené zeleninové kuličky, těstovinový salát (A:1,3,7,10)
24. 2. 2021 STŘEDA

0,33 l Kukuřičná polévka (A:1,7)
100 g 1. Kuřecí plátek v sýrovém těstíčku, bramborová kaše (A:1,3,7,12)
100 g 2. Španělský ptáček, dušená rýže, kompot (A:1,3,9,10)
375 g 3. Rýžový nákyp s ovocem, džusík (A:1,3,7)
25. 2. 2021 ČTVRTEK

0,33 l Dršťková polévka (A:1) / Hovězí vývar (A:1,3,9)
150 g 1. Vepřová plíčka na smetaně, houskový knedlík (A:1,3,7)
150 g 2. Bramborový guláš s párkem, chléb (A:1,3,7,12)
200 g 3. Smažený květák, vařený brambor, tatarka (A:1,3,7,10,12)
26. 2. 2021 PÁTEK

0,33 l Hovězí vývar s játrovým kapáním (A:1,3,9)
250 sk 1. Peč. kuřecí špalíčky v pikant.chilli omáčce, šťouch.br. (A:1,12)
100 g 2. Hovězí po cikánsku, těstoviny (A:1,3,7)
300 g 3. Zeleninové rizoto, strouh.sýr, kečup (A:1,7)
CELOTÝDENNÍ MENU

350 g Krabí salát s jablky, tmavé pečivo (A:1,3,7,10)
2 ks Cibulová houska s variací salámů, zelenina (A:1,3,7,10)
Změna jídel vyhrazena. Jídlo určené k přímé spotřebě. Váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu.

CATERING & JÍDELNA RADuŇ
Šárka Sendlerová
tel.:775 399 229
www.cateringradun.cz
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