Jídelníček od 18.1. 2021
změna jídelníčku nebo surovin vyhrazena

pondělí

18. ledna 2021

Polévky

Dýňová polévka se zázvorem
Polévka rybí s kapáním

Hlavní jídla

Krůtí kari s květákem a kokosovým mlékem, jasmínová rýže
Bramborákové kuře, paprikový salát
Smažené nudle se seitanem a zeleninou
Tortilla s restovanou zeleninou, tuňákem a piniovými oříšky

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

Míchaný zeleninový salát s vejcem a arašídovým dipem
Kuskusový salát s brokolicí a halloumi sýrem

Nápoje, dezerty a jiné

Bratislavské rohlíčky s ořechovou náplní
Jablečný fresh
Tropické smoothie
Zelené smoothie s hruškami a špenátem
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

úterý

19. ledna 2021

Polévky

Kulajda
Vývar s masovými knedlíčky

Hlavní jídla

Drůbeží roláda plněná chorizem a švestkami, kuskus
Vepřový řízek se šťouchanými bramborami, naše tatarka
Mexické závitky s fazolemi
Bulgur s pomerančem a vepřovým ragú

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 modrým sýrem, ořechy, rukolou a švestkovou omáčkou
Dvoubarevný bulgurový salát s tofu

Nápoje, dezerty a jiné

Mřížkový koláč s jahodovou marmeládou
Pomerančový fresh
Malinovo - ostružinové smoothie
Zelené celerové
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

středa

20. ledna 2021

Polévky

Frankfurtská
Vege Curry

Hlavní jídla

Hovězí kofty s cuketou s mátovým dipem a pita chléb
Kuře na paprice, houskový knedlík
Klaso v kokosové omáčce po Indicku, rýže basmati
Trhané kuřecí maso s BBQ dipem a ciabattou

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

Těstovinový salát s kuřetem, slaninou a sýrovým dresingem
Nápoje, dezerty a jiné

Jogurtová bublanina s višněmi
Hruškový fresh
Ananasové smoothie s arašídovým máslem
Ledové smoothie
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

čtvrtek

21. ledna 2021

Polévky

Kukuřičná
Boršč

Hlavní jídla

Vepřové s arašídovým sambalem, brokolicí a basmati rýží
Masová směs s višněmi, naše těstoviny
Šmakoun s omáčkou z lučiny, restovaná zelenina
Treska s květákovým mozečkem a chia semínky

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

Pikantní marinované krůtí maso s kari dresingem, salátový mix s mandarinkou
Quinoa salát se zeleninou a čerstvým sýrem

Nápoje, dezerty a jiné

Krtkův řez
Ananasový fresh
Hruškovo - malinové smoothie
Špenát s mrkví
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

pátek

22. ledna 2021

Polévky

Gulášová polévka
Uzená polévka s kroupami

Hlavní jídla

Dušené hovězí na balzamiku s hráškem, penne
Brynzové pirohy se slaninou a zakysanou smetanou
Kuřecí kousky na pórku, kuskus s granátovým jablkem
Quinoové rizoto s fetou

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

Papoušková buchta
Grepový fresh
Jahodovo - melounové smoothie
Jablkové zelené smoothie
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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