Jídelníček od 1.3. 2021
změna jídelníčku nebo surovin vyhrazena

pondělí

1. března 2021

Polévky

Fazolová
Masový vývar se zeleninou a játrovými knedlíčky

Hlavní jídla

Hovězí s omáčkou Teriyaki, rýže
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem se špenátem
Brokolicové karbanátky s dresingem, šťouchané brambory
Cajunské kuřecí se špaldou

Hotová jídla

Hovězí guláš, knedlík
Kuře na paprice, těstoviny
Svíčková na smetaně, knedlík
Red Curry s rýží
Yellow Curry s rýží
Chicken Satay s rýží
Butter chicken s naan plackou
Španělský fazolový salát s pečenými paprikami a sušenými rajčaty v oleji
Salát trhané hovězí
Salát mexický

Saláty

Caprese salát se směsí listových salátů
Kuskus salát s kuřecím masem a parmazánem

Nápoje, dezerty a jiné

Jahodové tiramisu
Jablečný fresh
Broskvové smoothie
Špenátové smoothie s hroznovým vínem
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

úterý

2. března 2021

Polévky

Bramboračka
Vege Curry

Hlavní jídla

Panenka s cibulovou omáčkou, naše fusilli
Kuřecí paličky s žampiony, rajčaty a vejcem, ciabatta
Hovězí dušené v červeném víně, bramborová kaše
Klaso s dušenou mrkví, bulgur s adzuki

Hotová jídla

Hovězí guláš, knedlík
Kuře na paprice, těstoviny
Svíčková na smetaně, knedlík
Red Curry s rýží
Yellow Curry s rýží
Chicken Satay s rýží
Butter chicken s naan plackou
Španělský fazolový salát s pečenými paprikami a sušenými rajčaty v oleji
Salát trhané hovězí
Salát mexický

Saláty

Salát s kozím sýrem, olivami a malinovým dresingem
Těstovinový salát s krevetami a koprem

Nápoje, dezerty a jiné

Biskupský chlebíček
Grepový fresh
Jahodovo - melounové smoothie
Okurkové smoothie
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

středa

3. března 2021

Polévky

Dýňová polévka se zázvorem
Uzená polévka s kroupami

Hlavní jídla

Krůtí plátek s omáčkou z lučiny, brambory a blanšírovaná zelenina
Játra na cibulce s houskovým knedlíkem
Těstovinový salát s krevetami a koprem
Robi s žampionovou omáčkou, kuskus s granátovým jablkem

Hotová jídla

Hovězí guláš, knedlík
Kuře na paprice, těstoviny
Svíčková na smetaně, knedlík
Red Curry s rýží
Yellow Curry s rýží
Chicken Satay s rýží
Butter chicken s naan plackou
Španělský fazolový salát s pečenými paprikami a sušenými rajčaty v oleji
Salát trhané hovězí
Salát mexický

Saláty

Kuřecí salát se středomořskou tatarkou

Quinoa salát s ořechovým dresingem
Nápoje, dezerty a jiné

Jablkový koláč s pudinkem a mandlemi
Hruškový fresh
Ananasové smoothie s arašídovým máslem
Brokolicovo-banánové smoothie
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

čtvrtek

4. března 2021

Polévky

Česneková krémová
Kyselica červená s paprikou

Hlavní jídla

Wrap s trhaným masem a avokádovým guacamole
Marocké ragú s kuřecím masem a zlatou rýží
Sójové nudličky s batátovými hranolky a tatarkou
Bulguroto se zeleninou a olivami

Hotová jídla

Hovězí guláš, knedlík
Kuře na paprice, těstoviny
Svíčková na smetaně, knedlík
Red Curry s rýží
Yellow Curry s rýží
Chicken Satay s rýží
Butter chicken s naan plackou
Španělský fazolový salát s pečenými paprikami a sušenými rajčaty v oleji
Salát trhané hovězí
Salát mexický

Saláty

Směs listových salátů s ořechy, tuňákem, sušenými rajčaty a jogurtovo - citronovým
dresingem
Těstovinový salát s červenou čočkou a parmazánem

Nápoje, dezerty a jiné

Drobenková buchta s hruškami
Pomerančový fresh
Vitamínové smoothie
Avokádové smoothie s ledovým salátem
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

pátek

5. března 2021

Polévky

Brokolicová
Minestrone

Hlavní jídla

Boloňské špagety se sýrem
Kuřecí kousky s kešu oříšky, kuskus s fenyklem
Špalíčky s vejcem, koprovou omáčkou a zelenými fazolkami
Šťouchané brambory se zelím z červené řepy a pečenou panenkou

Hotová jídla

Hovězí guláš, knedlík
Kuře na paprice, těstoviny
Svíčková na smetaně, knedlík
Red Curry s rýží
Yellow Curry s rýží
Chicken Satay s rýží
Butter chicken s naan plackou
Španělský fazolový salát s pečenými paprikami a sušenými rajčaty v oleji
Salát trhané hovězí
Salát mexický

Saláty

Salát s gorgonzolou, vlašskými oříšky a zálivkou vinaigrette
Špalda s cizrnou a sušenými švestkami

Nápoje, dezerty a jiné

Jogurtovo-smetanový perník s višněmi
Ananasový fresh
Meruňkové smoothie
Pomerančové smoothie zelené smoohtie
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

Informace pro klienty

objednávky, odhlášení a jiné změny akceptujeme 3 pracovní dny předem
Složení jídel najdete na webu www.jidlovpraci.cz

www.jidlovpraci.cz
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