Jídelníček od 22.2. 2021
změna jídelníčku nebo surovin vyhrazena

pondělí

22. února 2021

Polévky

Kulajda
Polévka rybí s kapáním

Hlavní jídla

Sekaná s vejcem, zelí z červené řepy, houskový knedlík
Vepřová panenka v medovo-vínové omáčce, brambory
Rýže s dýňovým pyré, kešu a madelandem
Krevety s dresingem tisíc ostrovů, barevná quinoa

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 se sýrem halloumi a krutony, cibulkovo-medová zálivka
Špaldový salát s krevetami a meruňkami

Nápoje, dezerty a jiné

Jablečný závin
Ananasový fresh
Jahodovo - brusinkové smoothie
Zelené z hroznů
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

úterý

23. února 2021

Polévky

Dršťková polévka
Slepičí vývar s nudlemi

Hlavní jídla

Masové kuličky se salátem Tabouleh
Trhané kuřecí maso s mangovým dresigem, tortilla
Cuketový muffin s ricottou, polenta, broskvový kompot
Maso ve sladkokyselé omáčce s ananasem, basmati rýže

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

Řecký salát s fetou
Dvoubarevný bulgurový salát s tofu

Nápoje, dezerty a jiné

Kokosové řezy s marmeládou
Grepový fresh
Malinové smoothie
Bylinkové smoothie
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

středa

24. února 2021

Polévky

Frankfurtská
Vývar s masovými knedlíčky

Hlavní jídla

Marocký cizrnový guláš, pita
Mleté maso se zakysanou smetanou, naše těstoviny
Papriková směs s pikantní krůtou, rýže
Holandský robi řízek s bramborovou kaší a okurkou

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

Zeleninový salát s filírovanou vepřovou panenkou, ovčím sýrem a hořčičným

dresingem
Penne s hovězím trhaným masem a čedarem
Nápoje, dezerty a jiné

Ořechová buchta
Hruškový fresh
Žluté smoothie
Avokádovo - jablkové smoothie
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

čtvrtek

25. února 2021

Polévky

Krém z pečeného pastiňáku
Cibulačka

Hlavní jídla

Vepřový špíz se zeleninou, slaninou a bramborovou kaší
Mleté maso s chilli jogurtem, těstoviny
Bulgurový salát s pečenou zeleninou a tofu
Quinoa se sušenými rajčaty a mini mozzarellou

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
Quinoa salát se zeleninou a čerstvým sýrem

Nápoje, dezerty a jiné

Zapečené palačinky s mascarpone a jahodami
Pomerančový fresh
Rybízové smoothie
Hruškovo - brokolicové
Tapioka dezert čokoládový
Tapioka dezert kokosový s malinou
Katalánský krém
Panna cotta smetanová

pátek

26. února 2021

Polévky

Daal - indická luštěninová polévka
Boršč

Hlavní jídla

Rýže se žampiony a prosciuttem
Halušky se zelím a uzeným masem
Zapečené brambory se zeleninou a modrým sýrem
Masová roláda s vejcem, zeleninová kaše

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
Těstoviny strozzapreti se zeleninou a halloumi

Nápoje, dezerty a jiné

Švestková bublanina
Jablečný fresh
Melounové smoothie s chia semínky
Špenátové smoothie s broskvemi
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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