
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 22.5. 
  0,25l   35,- Polévka – Čínská (1,3,6) 

  120g     112,- a) Koprová omáčka s vepřovou plecí, houskové knedlíky (1,3,6,7) 

  120g  121,- b) Vepřový řízek, bramborový salát (1,3,6,7,9,10) 

 120g 117,- c) Kuřecí steak s meruňkami, krokety (1,3,6,7) 

  120g 117,- d) Kuřecí gyros, opečené nudle, tatarská omáčka (1,3,6,7,9,10) 

          220g 113,- e) Špagety po italsku se sýrem Grana Padano (1,3,7) 

    Úterý 23.5. 
  0,25l   35,-  Polévka – Maďarská (1,7,12,13) 

  120g  117,- a) Moravský vrabec, bílé zelí, houskové knedlíky (1,3,6) 

,,25  120g  119,- b) Šneci z vepřového masa se slaninou, hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,10,12) 

  120g  112,- c) Kuřecí plátek v pivním těstíčku, bramborová kaše, okurka (1,3,6,10) 

  220g  109,- d) Rizoto z vepřového masa, sýr, okurka (1,3,6,7,10) 

       220g 100,- e) Nudle s mákem (1,3,7)   

    Středa 24.5.  

  0,25l    33,- Polévka – Kuřecí vývar s drobením (1,3,7,9) 

7  125g  116,- a) Maminčino kuře, široké nudle (1,3,6,7) 

  120g    116,- b) Vepřové švei-ču-žou, jasmínová rýže (1,3,6) 

  125g 116,- c) Kuřecí kuličky ve smetanovo-slaninové omáčce, americké brambory (1,3,6,7)  

  120g 114,- d) Kuřecí stehenní řízek, brambor, okurka (1,3,7,10,11) 

   5 ks 105,- e) Domácí koblížky plněné marmeládou (1,3,7)  

            Čtvrtek 25.5. 
  0,25l    34,- Polévka – Žampiónová (1,7,13) 

7  120g  119,- a) Námořnické vepřové maso, bramboráčky (4ks) (1,3,6,7) 

  120g    116,- b) Vepřové medailonky z kýty, brambor, listový špenát (3,7,12) 

  125g 118,- c) Kuřecí křídla v pikantní marinádě, steakové hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,7,10,11)  

  120g 118,- d) Kuřecí prsa v parmazánové krustě, brambor, česnekový dip (1,3,6,7) 

  220g 112,- e) Míchaný zeleninový salát se smaženým hermelínem, dip (1,3,6,7,9)  

             Pátek 26.5. 
  0,25l   35,- Polévka – Hovězí s nudlemi a zeleninou (1,3,9) 

7  100g     122,- a) Hovězí maso, svíčková omáčka, houskový knedlík (1,3,7,9) 

  125g  111,- b) Smažený soukenický řízek, bramborová kaše, okurka (1,3,7,10) 

  100g 119,- c) Burger s trhaným vepřovým masem, hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,7,10) 

  200g 117,- d) Lasagne s masovým boloňským ragů zapečené sýrem (1,3,7,10) 

  120g, 109,- e) Uzená kýta, čočka, okurka (1,6,10)  

 

    

TOČENÉ PIVKO VÝBORNÉ JÍDLO 


