
ROZVOZ JÍDEL CHOTĚBOŘ A OKOLÍ : PO – PÁ 9:00 – 13:00 

Telefon: 774 055 028 
 

 
Minimální teplota jídla = 60°C. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě. 

Alergeny k jídlům na vyžádání u obsluhy. 

 

   Peškovna 

  
    Pondělí 15.5. 
  0,25l   34,- Polévka – Čočková s klobásou (1,6,12) 

  120g     107,- a) Bramborový chalupářský guláš, chléb (1,3,7) 

  120g  116,- b) Pečená krkovice na zelenině, šťouchané brambory (1,3,7,9) 

 120g 119,- c) Kuřecí plátek se šunkou a hermelínem, hranolky, tatarská omáčka (1,3,7,10) 

  120g 117,- d) Kuřecí kousky v sýrové omáčce, tagliatelle (1,3,7,10) 

          150g 116,- e) Obalovaný sýrový špíz s anglickou slaninou, brambor, tatarská omáčka (1,3,6,7,10,11) 

    Úterý 16.5. 
  0,25l   33,-  Polévka – Kuřecí vývar s kapáním (1,3,7) 

  120g  114,- a) Vepřové plecko, rajská omáčka, vřetena (1,3,7) 

,,25  120g  117,- b) Pikantní vepřové nudličky, hranolky, tatarská omáčka (1,6,10,11) 

  125g  119,- c) Obalované kuřecí stehno, bramborový salát (1,3,6,7,10,11) 

  220g  112,- d) Halušky se slaninou a brynzou (1,3,7,10) 

        2 ks 110,- e) Plněné palačinky s mletým masem a zeleninou (1,3,7)   

    Středa 17.5.  

  0,25l    37,- Polévka – Dršťková z hlívy ústřičné (1,6,7,13) 

7  120g  116,- a) Pečený bůček, bramborový knedlík, špenát (1,3,7) 

  120g    117,- b) Vepřové kotletky s bazalkou, hranolky, česnekový dip (1,6,7,10) 

  120g 115,- c) Čínská směs, rýžové nudle (1,3,6,9)  

  120g 114,- d) Holandský řízek, bramborová kaše, okurka (1,3,7,10) 

  220g 112,- e) Míchaný zeleninový salát s kuřecím masem, sypaný sýrem Grana Padano (1,3,7,9)  

            Čtvrtek 18.5. 
  0,25l    35,- Polévka – S játrovou zavářkou (1,3,9,13) 

7  120g  111,- a) Vepřové maso na česneku, houskový knedlík (1,3,7) 

  120g    114,- b) Vepřový steak s kukuřicí a uzeným masem, hranolky (1,6,7,12) 

  120g 116,- c) Pečená kuřecí křídla, bramborová kaše, kompot (1,7,10)  

  120g 106,- d) Uzené maso, čočka, okurka (1,10,12) 

  200g 108,- e) Dukátové buchtičky s krémem (1,3,7)  

             Pátek 19.5. 
  0,25l   33,- Polévka – Hráškový krém (1,13) 

7  120g     112,- a) Uzený hovězí jazyk, křenová omáčka, houskový knedlík (1,3,7,9,10) 

  120g  116,- b) Vepřové medailonky s fazolovými lusky na slanině, brambor, tatarská omáčka (1,3,6,10) 

  120g 119,- c) Krůtí plátek v parmazánové krustě, hranolky, smetanový dip (1,3,6,7,10) 

  120g 112,- d) Maso tří barev s jarní cibulkou, vařená rýže (1,6) 

  250g, 110,- e) Zapečené těstoviny se smetanou, brokolicí a nivou (1,3,7)  

 

    

TOČENÉ PIVKO VÝBORNÉ JÍDLO 


