SATO Hradec Králové, v.o.s.
Týden od 16. 9.
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
16. 9.

ÚTERÝ
17. 9.

STŘEDA
18. 9.

do 20. 9. 2019

LÍSTEK

Polévka: Rajská s nudlemi (1P,3,6,7,9)
I. Maďarský vepřový perkelt, houskový knedlík (protlak, smetana) (1P,3,7)
II. Přírodní játra na cibulce, dušená rýže (1P)
III. Špagety s kari omáčkou, sypané sýrem (1P,3)
IV. Hasičský oheň, opečený brambor (vepřové maso, chilli, kečup, cibule) (1P,6)
V. Řecký salát, pečivo 2 ks (sýr, vejce, kapie, olivy, jogurt) (1PŽ,3,7,11)
Polévka: Kuřecí vývar s rýží (1P,3)
I. Pečená krkovička na česneku, sladké zelí, houskový knedlík (1P,3,7)
II. Bulharská sarma, brambor (mleté maso v zelném listu) (6)
III. Sojové maso po čínsku, dušená rýže (1P,6)
IV. Smažený sýr, brambor, tatarka (1P,3,7)
V. Ledový salát s kuřecím masem, mrkví a celerem, bylinkový dresing, peč.2 ks
(1PŽ,3,7,9,11)
Polévka: Krémová česnečka
I. Štěpánská vepřová kýta, houskový knedlík (1P,3,9)
II. Uherský guláš, chléb (vepř.maso, brambory, zelenina, majoránka)(1PŽ,3,7,11)
III. Povidlové taštičky sypané perníkem a cukrem (6 ks) (1P,3)
IV. Staročeský špíz, brambor (vepřové maso, paprika, cibule, slanina)
V. Vídeňský salát, pečivo 2 ks (salám, cibule, kečup, majonéza) (1PŽ,3,6,7,11)

ČTVRTEK Polévka: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (1P,3,6,9)
19. 9.
I. Pečené kuřecí paličky, brambor (1P)
II. Vepřová kýta na kmíně, houskový knedlík (1P,3,6,7)
III. Čočka na kyselo, volské oko, okurka (1P,3)
IV. Kuřecí steak na bylinkách, šťouchaný brambor (1P,6)
V. Zeleninový salát se zakysanou smetanou, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)
PÁTEK
20. 9.

Polévka: Bramborová (1P,3,9)
I. Holandský řízek, brambor, okurka (1P,3,7)
II. Kuřecí nudličky „Gyros“, dušená rýže (1P,6)
III. Smaženky s tvarohem (4 kusy) (1P,3,7)
IV. ½ pečeného kuřete, chléb (1PŽ,3,7,11)
V. Bramborový salát, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)

Cena oběda č. I., II., III.

85,00 Kč (váha masa v syrovém stavu je 110 g na 1 porci)
98,00 Kč (váha masa v syrovém stavu je 150 g na 1 porci)
V.
71,00 Kč (salát 300 g)
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ.
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Jídla dodávaná v jídlonosičích a menuboxech jsou určena k okamžité spotřebě.
IV.

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).

