Milan Červený

Jídelní lístek 14.1.-18.1.2019

tel: 605 93 94 95

email: hotovkyminutkymb@seznam.cz www.hotovky-minutky.cz
Polévka + hlavní jídlo 70 Kč
Zde čitelný podpis:
Po: 1. Cikánské plecko s čerstvou paprikou a houskovým knedlíkem
2. Selská pečeně s bramborovou kaší a špenátem
3. Smažený hermelín s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou
4. Kuřecí plátek s lesními houbami a dušenou rýží
5. Masová směs s nivou a smetanou s těstovinami farfalle
6. Dieta: Zapečené flíčky s kuřecím masem, květákem a vejci
Út: 1. Pečený bůček s bramborovým knedlíkem a zelím
2. Vepřové na paprice a smetaně s kolínky
3. Řeznický steak z pečeně s hranolkami
4. Mexická kuřecí směs s fazolkami a pečeným bramborem
5. 3ks libový párek s hrachovou kaší a kyselou okurkou
6. Dieta: Domací haše z kuřecího masa s vařeným bramborem
St: 1. Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem
2. Uzená krkovička s bramborákem a zelím
3. Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a citronem
4. Vepřová játra na čínský způsob s dušenou rýží
5. Šunkové flíčky zapečené se salátem
6. Dieta: Rybí rizoto se zeleninou
Čt: 1. Kuře pečené ala bažant s bramborovým knedlíkem
2. Hovězí guláš s křenem, bramboráčky a dušenou rýží
3. Sekaná pečeně plněná vinnou klobásou s vajíčkovým salátem
4. Restovaná kýta v zeleninovém salátu s hranolkami a dipem
5. Široké nudle s máslem, cukrem a máslem s kávou 3v1
6. Dieta: Špagety s italskou masovou směsí
Pá: 1. Maďarský vepřový steak se šťouchaným bramborem
2. Přírodní znojemské plecko na pepři s houskovým knedlíkem
3. Plněná kuřecí roláda na anglické slanině s dušenou rýží
4 Skřivani pečení v zelí s bramborovými plackami
5. Brynzové halušky s krůtím masem
6. Dieta: Houbové flíčky zapečené s kyselou okurkou
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.

