
Vysvetlivky: = V daný deň si môžete zakúpiť sladké Menu III.  na dezertných tanierikoch v menších množstvách

Jedálny lístok 29. TýŽDEŇ (17.7. - 23.7.2017)

Pondelok 17.7.2017 Utorok 18.7.2017
Polievka Goralská (fazuľa, kapusta, zemiaky) (1) Polievka Písmenková (1,9)

Menu I. Kôprová omáčka, bravčové pečené (1,7)

Príloha: Knedľa (1,3)

Menu I. Spišský salašnícky rezeň, zeleninový šalát
( bravčový rezeň plnený oštiepkom...) (1,3,7)

Prílohy: Varené zemiaky s pažítkou/ Hranolky

Menu II. Hrbatý kurací rezeň (1,7)

Prílohy: Ryža/Slovenská ryža (1)

Menu II. Restovaná kuracia pečeň s viedenskou
cibuľkou, chlieb, obloha (1,3,6)

Menu III. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
(1,7)

Menu III. Orechové osie hniezda so škoricou (1,7,8)

Menu IV. Plnená paprika zeleninou a tvarohom,
zelerovo-zemiaková kaša (7,9,11)

Menu IV. Špagety s cuketou, baklažánom a ricottou (1,7)

Menu V. Kebab MIX (kurací+morčací),kôprový dresing
(1,6,7,9,10)

Prílohy: Hranolky

Menu V. Pizza ROMA (paradajkový základ, mozzarella, slanina,
kukurica, šampiňóny, kápia, feferóny) (1,7)

Streda 19.7.2017 Štvrtok 20.7.2017
Polievka Boršč (1,7) Polievka Paradajková s cestovinou (1)

Menu I. Kuracie rezančeky s grilovacím korením,
zeleninový šalát (1)

Prílohy: Ryža/Hranolky

Menu I. Hovädzie námornícke (1,3)

Prílohy: Ryža/ Varené zemiaky s pažítkou

„Záhorácka zabíjačka‘‘ 400 g, chlieb (1)
(klobása, biely prejt, kyslá kapusta, pečený bôčik)

Menu II. Vyprážaný karfiól, tatárska omáčka (1,3,7,10)

Prílohy: Hranolky/ Varené zemiaky s pažitkou
Menu III. Zemiakové šúľance s makom preliate

speneným maslom (1,3,7)

Menu III. Svadobné koláče (1,3,7,12)

Menu IV. Zelené fazuľky s paprikou a sezamom,
tlačené zemiaky na cibuľke (6,11)

Menu IV. Cícerový guláš so zeleninou, ryža (9)

Menu V. Vyprážaný syr/ camembert (1,3,7)

Príloha: Hranolky
Menu V. Morčací steak na grile, nivový dip (3,7,10)

Prílohy: Tlačené zemiaky s cibuľkou/ Hranolky

Piatok 21.7.2017
Polievka Držková (1)

Pondelok 17.7. Kôprová omáčka, bravčové pečené
Piatok 21.7. Špagety Bolognese sypané syrom

Menu I. Drevorubačský rezeň, tatárska omáčka
(slaninka,  restovaná cibuľka, baraní roh...) (3,10)

Prílohy: Varené zemiaky s pažítkou/ Hranolky

Menu II. Špagety Bolognese sypané syrom (1,7) Pondelok: 2848 kJ / 24 g bielkovín / 16 g tukov / 115 g sacharidov

Menu III. Palacinky so škoricovými jablkami (1,3,7) Utorok: 3040 kJ / 31 g bielkovín / 30 g tukov / 92 g sacharidov

Menu IV. Pakistanská šošovica so špenátom, tofu a
cherry rajčinkami (6)

Streda: 2510 kJ / 12 g bielkovín / 21 g tukov / 96 g sacharidov

Menu V. Pizza AL TONNO (paradajkový základ, mozzarella,
tuniak, olivy) (1,4,7)

Štvrtok: 2370 kJ / 24 g bielkovín / 15 g tukov / 98 g sacharidov

Piatok: 2105 kJ / 36 g bielkovín / 15 g tukov / 58 g sacharidov

Sobota 22.7.2017 Nedeľa 23.7.2017
Polievka Pórková (1,7) Polievka Hrachová s opraženou žemľou (1)

Menu I. "Gaskoňské rebierko" (slanina, šampiňóny, kyslá
smotana) (1,7)

Príloha: Ryža

Menu I. Kuracie stehno "Kokkinisto" na zelenine a
červenom víne (1,9)

Príloha: Tlačené zemiaky s cibuľkou
Menu II. Kurací paprikáš (1,7,9)

Príloha: Cestovina (1)

Menu II. Bravčové rizoto so syrom, uhorka (7,9)



Vysvetlivky: = V daný deň si môžete zakúpiť sladké Menu III.  na dezertných tanierikoch v menších množstvách


