SATO Hradec Králové, v.o.s.
Týden od 4. 2.
Průmyslová 443, Jaroměř
Jednatel společnosti: Jan Šimek, tel.: 722 913 231
Lenka Šimková, tel.: 723 174 499
E-mail: sato.simek@seznam.cz , www.RozvozObeduSato.cz

JÍDELNÍ
PONDĚLÍ
4. 2.

do 8. 2. 2019

LÍSTEK

Polévka: Hovězí s nudlemi (1P,3,9)
I. Bratislavská vepřová kýta, houskový knedlík (protlak, kořenová zel.) (1P,3,7,9)
II. Tilapie na přírodní způsob, dušená zelenina, brambor (ryba) (1P,4)
III. Ovesná kaše s medem a ořechy, kompot (1P,8)
IV. Dvojí maso s ananasem, dušená rýže (vepřové, kuřecí) (1P,6)
V. Zeleninový salát s Nivou, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)

ÚTERÝ
5. 2.

Polévka:
I.
II.
III.
IV.
V.

Pórková s vejcem (1P,3)
Mexický guláš sypaný uzeným sýrem, dušená rýže s hráškem (1P,6)
Uzené maso, bramborová kaše, cibulka, okurka (1P,7)
Brokolice v sýrové omáčce, penne (1P,7)
Špekové knedlíky 4 kusy, dušené zelí, smažená cibulka (1P,3)
Dámský salát, pečivo 2 ks (mandle, sýr, šunka, jablko, jogurt) (1PŽ,7,11)

STŘEDA
6. 2.

Polévka: Slepičí s písmenky (1P,3,9)
I. Vepřová kýta na hořčici, houskový knedlík (1P,3,7,10)
II. Rizoto s vepřovým masem a sýrem, okurka (1P,3)
III. Žemlovka s jablky, tvarohem a rozinkami (1P,3,7)
IV. Špalek vepřové panenky, šťouchaný brambor (1P,6)
V. Rajčatový salát se šunkou, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)

ČTVRTEK Polévka: Vločková
7. 2.
I. Holandský řízek, bramborová kaše, okurka (mleté maso, sýr) (1P,3,7)
II. Přírodní vepřová játra, dušená rýže (1P,6)
III. Zeleninové lečo, klobása, chléb (1PŽ,3,7,11)
IV. Vepřový kotlet s Nivou, brambor (1P,3,7)
V. Celerový salát s kuřecím masem, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,9,11)
PÁTEK
8. 2.

Polévka: Hrstková (1P,3,9)
I. Krkovička na medu, brambor (1P)
II. Hrachová kaše, opečený párek, okurka (1P)
III Tlačené koláče s mákem a tvarohem 4 kusy ((1P,3,7)
IV. Kuřecí řízečky v kukuřičné krustě, brambor (1P,3,7)
V. Fazolový salát s uzeninou, pečivo 2 ks (1PŽ,3,6,7,11)

Cena oběda č. I., II., III.

80,00 Kč (váha masa v syrovém stavu je 110 g na 1 porci)
IV. 93,00 Kč (váha masa v syrovém stavu je 150 g na 1 porci)
V.
66,00 Kč (salát 300 g)
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ.
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Jídla dodávaná v jídlonosičích a menuboxech jsou určena k okamžité spotřebě.
V závorce jsou číselně uvedeny alergeny, jejichž seznam je na našich www.stránkách, je vyvěšen
v jídelně, nebo na požádání u Vašeho rozvozce (směrnice 1169/2011 EU).

