Milan Červený

Jídelní lístek 19.11.-23.11.2018

tel: 605 93 94 95

email: hotovkyminutkymb@seznam.cz www.hotovky-minutky.cz
Polévka + hlavní jídlo 70 Kč
Zde čitelný podpis:
Po: 1. Přírodní štěpánské na pepři s houskovým knedlíkem
2. Paprikový lusk plněný pikantní masovou směsí s dušenou rýží
3. Vepřový plátek se sýrovou krustou a bramborovou kaší
4. Kuřecí maso se smetanovým špenátem a těstovinami farfalle
5. Pečená krkovička na česneku s jihočeskou lepenicí
6. Dieta: Dušené kuřecí s kořenovou zeleninou a vařeným bramborem
Út: 1. Vrabci na slanině s bramborovým knedlíkem a zelím
2. Maďarský guláš s bramboráčky a dušenou rýží
3. Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem
4. Kuřecí směs se zeleninou na kari s hranolkami
5. Šunkové flíčky zapečené s kyselou okurkou
6. Dieta: Srbské rizoto z pečeného masa se salátem
St: 1. Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
2. Uzená krkovička s bramborákem a zelím
3. Smažená vinná klobása s bramborovou kaší
4. Burgunské kuřecí maso na víně s těstovinami vřetýnky
5. Restovaná játra na roštu s kroketami a tatarskou omáčkou
6. Dieta: Krůtí s jemným sýrem, žampiony a gnocchi
Čt: 1. Kuře pečené v pikantní zelenině s bramborovým knedlíkem
2. Přírodní rozlítaný ptáček s dušenou rýží
3. Smažená treska s chalupářským salátem
4. Karbanátek s houbovým přelivem a vařeným bramborem
5. Tvarohové buchty s kávou 3v1
6. Dieta: Kuřecí steak se zeleninovým kuskusem
Pá: 1. Vepřový steak se sázeným vejcem a šťouchaným bramborem
2. Uzená krkovička s koprovou omáčkou a houskovým knedlíkem
3. Katův šleh z kuřecího masa s dušenou rýží
4 Halušky s pečeným masem, klobásou a zelím
5. Smažené špagety s kýtou, zeleninou a anglickou slaninou
6. Dieta: Květákový mozeček s vejci a vařeným bramborem
Denní nabídka:

7. Smažený kuřecí řízek s vařeným bramborem
8. Smažený sýr s vařeným bramborem
9. Smažený pangasius s vařeným bramborem

Cena do jídlonosiče 70 Kč, do jednorázových obalů 75 Kč, sleva pro důchodce ze Škoda Auto 16 Kč.
Doprava zdarma.

