Jídelní lístek – R.H.J. Úhřetice (16.05.2022 - 20.05.2022)
Pondělí 16.05.2022
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. 120g Kuřecí masíčko na kari s ananasem, dušená rýže
složení: kuřecí maso, kari, ananas, dušená rýže (1,3,9)

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 17.05.2022
Polévka: Hovězí vývar se zeleninou a těstovinou
složení, hovězí vývar, zelenina, těstovina, sůl, polévkové koření, voda (1,3,5,7)

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

2. 130g Marinovaná kuřecí křidélka s ústřicovou omáčkou, basmati rýže
pikantní marináda, kuřecí křídla, ústřicová omáčka, zelenina, basmati rýže (1,3,5,7,8)

3. 100g Vepřový špíz prokládaný anglickou slaninou a zeleninou, šťouchané brambory
složení: vepřové maso, anglická slanina, zelenina, brambory (1,3,6,9)

4. 400g Cizrnový salát s trhaným listovým salátem a sýrovými kuličkami, brusinkový dresing
cizrna, listový salát, sýrové kuličky, brusinkový dresing (1,3,5,7)

Středa 18.05.2022
Polévka: Květáková polévka s bramborem
složení: květák, brambory, smetana (1,3,7)

1. 100g Vepřová pečeně s koprovou omáčkou a vajíčkem, staročeské knedlíky
vepřové maso, kopr, smetana, vajíčko, staročeský knedlík (1,3,7,9)

2. 100g Pečené kuřecí paličky , bulgur se zeleninou
kuřecí maso, bulgur, pórek, jarní cibulka (1,3,5,7)

3. 130g Smažený ﬁlet z tresky, šťouchané brambory, citron
obalovaný ﬁlet z tresky, brambory, citron (1,3,5,7)

4. 400g Farfale salát s grilovaným lososem a čerstvou zeleninou, koprový dresing
složení: těstoviny, losos, zelenina, koprový dresing (1,3,4,7,)

Čtvrtek 19.05.2022
Polévka: Slepičí vývar se zeleninou a kapáním
složení: slepičí vývar, zelenina, kapání (1,3,9)

1. 120g Španělský ptáček z vepřového masa, dušená rýže
složení: vepřové maso, omáčka, rýže (1,3,7,9)

2.

Bavorské vdolečky s marmeládou a tvarohem (4ks)
složení: vdolečky, marmeláda, tvaroh (1,3,7)

3. 100g Pikantní bůčková roláda, šťouchané brambory, rajčatový salát
bůčková roláda plněná masem, šťouchané brambory, rajčata, cibule (1,3,5,7)

4. 400g Salát Coleslaw s kuřecím masem a opečeným toustem
složení: salát coleslaw, kuřecí maso, toust (1,3,7)

Pátek 20.05.2022
Polévka: Ruský boršč
složení: zelenina, vepřové maso, zelí (1,3,7,9)

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

2. 350g Špagety carbonara s anglickou slaninou a vajíčkem, sypané parmazánem
špagety, anglická slanina, vajíčko, kukuřice, parmazán (1,3,5,7)

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

4. 400g Zeleninový salát se smaženými kalamáry, bylinkové krutóny
zelenina, kalamáry, bylinkové krutony (1,2,3,4,14)

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

email: objednavky@rhj.cz

