Peškovna

TOČENÉ PIVKO VÝBORNÉ JÍDLO
Pondělí 27.6.

0,25l
120g
120g
125g
120g
120g

31,105,103,100,98,98,-

Kuřecí vývar s nudlemi zeleninou (1,3,9)
a) Moravský vrabec, bramborové špalíčky, špenát (1,3,6)
b) Čertova kotleta, opečený brambor, česnekový dip (1,3,7,11)
c) Pečené kuře, vařený brambor, okurka (1,10)
d) Kuřecí nudličky s uzeným masem a jarní cibulkou, vařená rýže (1,6,9,10)
e) Uzené maso, čočka, okurka (1,10,12)

Úterý 28.6.
0,25l
120g
120g
120g
220g
120g

32,101,101,103,100,100,-

Frankfurtská s párkem (1,12,13)
a) Hejtmanský měšec, vřetena (1,3,6,7)
b) Přírodní vepřový plátek, brambory se slaninou (1,12)
c) Kuřecí medailonky, smažené krokety, česnekový dip (1,3,6,7,10,11)
d) Gnocchi s kuřecím masem na kari (1,3,7)
e) Pangasius na kmíně, bramborová kaše, zeleninový salát (1,4,7,9)

Středa 29.6.
0,25l
4 ks
120g
120g
120g
220g

31,100,104,101,101,96,-

Květáková s bramborami a vejci (1,7,9,12)
a) Bramborové knedlíky plněné salámem, bílé zelí (1,3,6,10)
b) Vepřový plátek s uzeným sýrem, hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,7,10)
c) Kuřecí labužník, penne těstoviny (1,3,7)
d) Smažený sýr „Gouda“, brambor, tatarská omáčka (1,3,6,7,10,11)
e) Jablková žemlovka s tvarohem (1,3,7)

Čtvrtek 30.6.
0,25l
120g
120g
120g
120g
5 ks

31,100,102,102,99,95,-

Česneková s uzeným masem a máslovými krutony (1,12,13)
a) Cikánská vepřová pečeně, houskový knedlík (1,3,7)
b) Smažená vepřová kapsa se sýrem a žampiony, bramborová kaše (1,3,7)
c) Kuřecí medailonky s bylinkovou omáčkou, hranolky (1,7)
d) Vepřové maso v mrkvi, brambor (1)
e) Domácí koblížky s marmeládou (1,3,7,12)

Pátek 1.7.
0,25l
120g
120g
120g
220g

30,100,107,105,100,-

Kapustová (1,7,12)
a) Vepřový guláš n černém pivu, houskový knedlík (1,3,7)
b) Vepřový řízek, bramborový salát (1,3,6,7,10)
c) Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, hranolky, tatarská omáčka (1,3,6,7,10)
d) Strapačky se zelím a uzeným masem (1,3,7,10,12)

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.

