Jídelní lístek – R.H.J. Úhřetice (22.11.2021 - 26.11.2021)
Pondělí 22.11.2021
Polévka: Krupicová s vejci a bramborem
složení: krupice, vejce, brambory (1,3,9)

1. 100g Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky
složení: zelí, vepřové maso, omáčka, paprika, houskový knedlík (1,3,7,9)

2. 350g Tortellini s kuřecím masem a restovanými žampiony
torteliny, kuřecí maso, žampiony (1,3,7,9)

3. 140g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka
složení: květák, brambory, tatarská omáčka (1,3,7)

4. 400g Těstovinový salát s grilovanými kuřecími prsíčky se zeleninou a hoblinkami sýrů, dresing
složení: těstoviny, kuřecí maso, dresing, sýr (1,3,7,10)

Úterý 23.11.2021
Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi
složení: hovězí vývar, zelenina, nudle (1,3,9)

1. 100g Švédské masové kuličky v rajské omáčce, kolínka
švédské masové kuličky, rajská omáčka, kolínka (1,3,5,7)

2. 120g Mušle se zeleninou a bambusem v ústřicové omáčce, basmati rýže
mušle (slávky), zelenina, bambusové výhonky, ústřicová omáčka, basmati rýže (1,2,3,5,7,14)

3. 120g Vepřové maso na kmíně, dušená mrkev, vařené brambory
složení: vepřové maso, kmín, mrkev, brambory (1,3,7,9)

4. 400g Podzimní salát s červenou řepou a kuřecím masem, tvarohový dresing
složení: zelenina, kuřecí maso, tvaroh, dresing (1,3,7)

Středa 24.11.2021
Polévka: Zelná polévka s klobásou
složení: zelí, klobása, brambory (1,3,6,7,9)

1. 120g Hovězí kostky pečené na česneku, dušený špenát, chlupaté knedlíky
(1,3,7)

2. 120g Kuřecí jatýrka na cibulce, dušená rýže
složení: kuřecí játra, cibule, dušená rýže (1,3,9)

3. 120g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka
složení: kuřecí maso, bramborová kaše, okurka (1,3,7,10)

4. 400g Mušličkový salát s jarní zeleninou, grilovanými prsíčky a sýrem, pikantní dresing
složení: těstoviny, zelenina, kuřecí maso, sýr, dresing (1,3,7,9,10)

Čtvrtek 25.11.2021
Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a drobením
složení: hovězí vývar, zelenina, těstoviny (1,3,7,9)

1. 100g Moravský vrabec, dušené zelí, houskové knedlíky
složení: vepřové maso, špenát, karlovarský knedlík (1,3,7,9)

2. 350g Jablečná žemlovka s tvarohem a rozinkami
složení: jablka, tvaroh, rozinky (1,3,7)

3. 200g Pečený pstruh s bylinkami, šťouchané brambory, citron
1 ks pstruh duhový, bylinkové koření, brambory, citron, zelenina (1,3,4,7)

4. 400g Salát z kukuřice a červených fazolí s jogurtovou zálivkou
(1,3,7,)

Pátek 26.11.2021
Polévka: Gulášová polévka
složení: brambory, zelenina (1,9)

1. 150g Pečená křepelka, dušené červené zelí, bramborové špalíčky
křepelka, červené zelí, bramborový špalíček (1,3,5,7)

2. 100g Kuřecí nudličky kung-pao, tagliatele
kuřecí maso, zeleniny, arašídy, sojová omáčka, tagliatele (1,3,5,7,8)

3. 150g Domácí sekaná, bramborový salát
složení: mleté vepřové maso, bramborový salát (1,3,7,9,10)

4. 400g Penne salát se zeleninou a marinovanou vepřovou panenkou, grilovací dresing
těstoviny penne, zelenina, vepřová panenka, dresing (1,3,5,7)

5. 400g Vaﬂe sypané skořicovým cukrem s ovocným přelivem
vaﬂe, cukr, skořice, směs ovoce (1,3,5,7)

* Změna jídelního lístku vyhrazena
změny objednávek: tel.736 226 700, od 5.00 do 13.30 h.

email: objednavky@rhj.cz

