
Gramáž Energetické

(g/ml) hodnoty

týždeň (kJ/kcal)

Pôvod mäsa je uvádzaný pri ponuke v daný deň

Pondelok Polievka 1: Údená so zeleninou a haluškami 0,33 899/214

27.6.2022 Alergény: zeler, pšeničná múka

Základ 1: Lesnícke kuracie prsia, Cestovina 74/200/200 4235/1008

Zloženie: kuracie prsia, soľ, koreň.zelenina, brusnice, múka, smotana

Alergény: múka pšeničná, mlieko

Základ 2: Bravčový guláš na spišský spôsob, Ryža 74/150/190 3512/836

Zloženie: bravčové pliecko, párky, parika mletá, slanina údená, cibuľa dusená, majoránka

Alergény: múka pšeničná

Základ 3: Zeleninové krupoto s drvenými paradajkami a syrom 400 2554/608

Zloženie: krúpy, francúzska zelenina, drvené paradajky, hrášok, syr tehla

Alergény: múka, mlieko

Utorok Polievka 1: Fazuľová so zeleninou 0,33 899/214

28.6.2022 Alergény: múka pšeničná

Základ 1: Makovický bravčový plátok, Slovenská ryža 74/150/190 3082/733

Zloženie: bravčové stehno, hrozienka, šampiňóny, hladká múka, paprika mletá

Alergény: múka pšeničná

Základ 2: Kurací stroganov, Ryža 74/150/190 3200/761

Zloženie: kuracie prsia,  kečup, horčica, smotana, kyslé uhorky

Alergény: múka pšeničná, mlieko, horčica

Základ 3: Buchty na pare s kakaovou posýpkou a cukrom 350/40/40 6440/1533

Zloženie: múka, mlieko, vajcia, droždie, kakao, maslo, slivkový lekvár

Alergény: múka pšeničná, mlieko, vajcia

Streda Polievka 1: Zemiaková na kyslo 0,33 651/155

29.6.2022 Alergény: múka pšeničná, mlieko

Základ 1: Srbský kurací plátok, Tarhoňa 74/150/190 3024/720

Zloženie: kuracie prsia, pretlak, lečo, slanina, múka

Alergény: pšeničná múka

Základ 2: Mäsové guľky s ryžou v paradajkovej omáčke, Zemiaková kaša 120/200/300 3906/930

Zloženie: mleté mäso, vaj.melanž, ryža, parad.pretlak,hladká múka

Alergény: múka pšeničná, vajcia, mlieko

Základ 3: Vyprážané sójové plátky, Varené zemiaky, Diabolský dressing 250/300/30 2155/513

Zloženie: sójové plátky, strúhanka, kečup, tat.omáčka, feferóny

Alergény: múka pšeničná, mlieko, vajcia, sója

Štvrtok Polievka 1: Zeleninová jarná 0,33 755/179

30.6.2022 Alergény: múka pšeninčá, zeler

Základ 1: Bravčové varené, kôprová omáčka, Knedle 74/200/190 4926/1172

Zloženie: bravčové stehno, kôpor, mlieko, smotana, cukor, ocot

Alergény: múka pšeničná, mlieko, vajcia

Základ 2: Kurací pilav na maďarsky spôsob, kyslé uhorky 400/100 3796/903

Zloženie: kurací stehenný plát, zelenina, lečo, párky, olej, cibuľa

Alergény:

Základ 3: Sójový guľáš s fazuľou 400 1862/443

Zloženie: sójové , fauľa, lečo, cesnak zemiaky

Alergény: pšeničná múka, sója

Piatok Polievka 1: Sedliacka polievka 0,33 899/214

1.7.2022 Alergény: múka pšeničná, vajce, mlieko

Základ 1: Bravčový plátok po bádensky, Slovenská ryža 74/150/190 3017/718

Zloženie: bravčové stehno, kápia, bretánska zelenina, paradajkový pretlak, pór

Alergény: múka pšeničná, mlieko

Základ 2: Vyprážaný karbonátok, paradajková kapusta 120/380 3592/855

Zloženie: mleté mäso, hlávková kapusta, par.pretlak

Alergény: múka pšeničná, vajcia

Základ 3: Vyprážaný syr, Zemiaky, tatárska omáčka 110/300/30 3848/916

Zloženie: syr, mlieko, vajcia, múka,  tat. omáčka

Alergény: múka pšeninčá, mlieko, vajcia

doplnok                                                                       

1 ks

U hmotných pokrmov je váha uvádzaná v gramoch, u tekutých ,ako sú polievky a omáčky, je uvádzaná v mililitroch.

doplnok                                                                       

1 ks

doplnok                                                                       

1 ks

doplnok                                                                       

1 ks

26
Jedálny lístok

Vyhradzujeme si právo na akúkoľvek zmenu v jedálnom lístku a to z prevádzkových a organizačných dôvodov

 


