SATO Hradec Králové, v.o.s.
Týden od 10. 1.
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
10. 1.

do 14. 1. 2022

LÍSTEK

Polévka: Hovězí s hráškem a těstovinou (1P,3,9)
I. Vepřový plátek po provensálsku, dušená rýže (1P,6)
II. Čočka na kyselo, párek, vejce, okurka (1P,3)
III. Bramborový guláš, chléb (1PŽ,3,7,11)
IV. Hasičský oheň, krokety (kuřecí maso, cibule, kečup – pikantní) (1P,6)
V. Šopský salát, pečivo 2 ks (zelenina, balkánský sýr) (1PŽ,3,7,11)

ÚTERÝ
11. 1.

Polévka: Hráškový krém
I. Kuře na paprice, těstovina (1P,3,7)
II. Vepřové maso na medu, brambor (1P)
III. Sojové nudličky s bulgurem, bazalkou a zelenými fazolkami (6)
IV. Kuřecí prsa s povidlovou omáčkou, bramborové špalíčky (1P,3,6,7)
V. Ovocný salát s těstovinou, mandlemi a rozinkami, oplatka (1P,3)

STŘEDA
12. 1.

Polévka: Bramboračka (1P,9)
I. Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1P,6,9)
II. Rizoto s drůbežím masem, žampiony a sýrem, okurka (1P,3)
III. Dušený špenát, vařené vejce 2 ks, brambor (3)
IV. Špekové knedlíky 4 kusy, dušené zelí, smažená cibulka (1P,3,6)
V. Feferonkový salát s balkánským sýrem, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)

ČTVRTEK Polévka: Krupicová s vejcem (1P,3,9)
13. 1.
I. Kuře alá husa, dušené zelí, houskový knedlík (1P,3,7)
II. Drůbeží jatýrka na slanině, dušená rýže
III. Studentské špagety (gothaj, kečup, sýr) (1P,3,6)
IV. Kuřecí kapsa plněná šunkou, šťouchaný brambor (1P,6)
V. Zeleninový salát s francouzským dresinkem, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)
PÁTEK
14. 1.

Polévka: Zelňačka (1P,7)
I. Vepřový plátek, dušená mrkev, brambor (1P)
II. Kuřecí nudličky po mexicku, těstovina (klobása, fazole, kukuřice, chilli) (1P,3,6)
III. Makový závin (1P,3,7)
IV. Vepřový plátek na hříbkách a smetaně, dušená rýže (1P,3,7)
V. Hanácký salát, pečivo 2 ks (červené zelí, majonéza) (1PŽ,3,7,11)

Cena oběda č. I., II., III.

105,00 Kč (váha masa v syrovém stavu je 110 g na 1 porci)
IV.
120,00 Kč (váha masa v syrovém stavu je 150 g na 1 porci)
V.
90,00 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).

