MB jídelna Chmelařství, Rafaela Ungara 2674, ŽATEC
JÍDELNÍ LÍSTEK
JMÉNO ODBĚRATELE: __________________________
Místo předání obědu:
Počet obědů:_________

Změna vyhrazena!!!
Pondělí:
03. 01. 2022 Polévka: Hovězí vývar (1,3,7,9)
A. 120g Vepřová pečeně s houbovou omáčkou, kynuté knedlíky (1,7)
B. 350g Milánské špagety, sýr (1,3,7,9)
C. 120g Pečené kuře, vařené brambory, dušená rýže (1,7)
D. 350g Pestrý salát (mrkev, polníček, č.cibule, červené zelí, papriky) (*) „vegetariánský pokrm ☺“
TIP: 150g Kachní prso na rozmarýnu, lehký bramborový salát s čerstvou zeleninou
189,- Kč
Úterý:

04. 01. 2022 Polévka: Čočková (1,3,7)
A. 120g Záhorácký závitek, vařené brambory (1,7)
B. 350g Šunkové flíčky, zelno-mrkvový salát (1,3,7)
C. 350g Zapečené těstoviny s kuřecím masem a rajčaty, kyselá okurka (1,3,7)
D. 350g Řecký salát (7) „vegetariánský pokrm ☺“
TIP: 150g Kachní prso na rozmarýnu, lehký bramborový salát s čerstvou zeleninou

189,- Kč

Středa:

05. 01. 2022 Polévka: Selská (1,3,7)
A. 120g Vařené hovězí maso, koprová omáčka, kynuté knedlíky (1,3,7)
B. 120g Přírodní rybí filé, bramborová kaše (1,4,7)
C. 120g Vařené hovězí maso, vařené brambory m. máslem, červená řepa (1,7)
D. 350g Cizrnový salát se zeleninou a vejcem (3) „vegetariánský pokrm ☺“
TIP: 150g Kachní prso na rozmarýnu, lehký bramborový salát s čerstvou zeleninou

189,- Kč

Čtvrtek:
06. 01. 2022 Polévka: Gulášová (1,3,7,9)
A. 120g Smažený vepřový řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7)
B. 120g Kuřecí prso na pórku, dušená rýže (1,3,7)
C. 250g Bramborové šišky s mákem (1,3,7,13) „vegetariánský pokrm ☺“
D. 350g Perkelt z červené řepy, bulgur (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“
TIP: 150g Kachní prso na rozmarýnu, lehký bramborový salát s čerstvou zeleninou

189,- Kč

Pátek:

07. 01. 2022 Polévka: Slepičí vývar (1,3,7,9)
A. 4 ks Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, dušené zelí (1,3,7,13)
B. 120g Rybí filé v sýrové omáčce, vařené brambory (4,7)
C. 350g Pikantní sicilské špagety /ančovičky, kapary, rajčata, feferonka/ (1,3,7)
D. 350g Zeleninový salát s kuskusem a halloumi sýrem (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“
TIP: 150g Kachní prso na rozmarýnu, lehký bramborový salát s čerstvou zeleninou
Cena pokrmu =92,- Kč.
Cena pokrmu, včetně rozvozu po Žatci =97,- Kč, případně v jednorázovém obalu =102,- Kč.
Alergeny 1-14 (viz. druhá strana); *pokrm bez alergenu;
Prodej a rozvoz: 1ks kynutý knedlík (1,3,7) 25,- Kč, 1ks bramborový knedlík (1,3,7,13) 30,- Kč.
Doobjednávky jídel pouze do 6.30 hodin.
Případné objednávky a reklamace volejte ihned na telefonní čísla: 415 726 240 nebo 604 779 839.

189,- Kč

MB Jídelna Chmelařství, Rafaela Ungara 2674, ŽATEC

JÍDELNÍ LÍSTEK
Pondělí
10. 01. 2022 Polévka: Hovězí vývar (1,3,7,9)
A. 120g Znojemská vepřová pečeně, kynuté knedlík /dušená rýže/ (1,3,7)
B. 120g Kuřecí plátek s kurkumou a zázvorem, dušená rýže (1,7)
C. 350g Boloňské špagety, sýr (1,3,7,9)
D. 350g Rýžový salát "SURIMI" (rýže,krabí maso,pórek,kukuřice,kysaná smetana) (1,4,7) „vegetariánský pokrm ☺“
TIP: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv
189,- Kč
Úterý:

11. 01. 2022 Polévka: Kukuřičná krémová (1,7,9)
A. 120g Hovězí kostky na pepři, bramborové knedlíky, dušený špenát (1,3,7,13)
B. 120g Smažené žampióny, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10) „vegetariánský pokrm ☺“
C. 120g Vepřové ledvinky po Uhersku, dušená rýže (1)
D. 350g Ledový salát s tuňákem a vejcem (3,4)
TIP: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv
189,- Kč
Středa:

12. 01. 2022 Polévka: Špenátová (1,3,7)
A. 120g Štěpánská vepřová pečeně, kynuté knedlíky /dušená rýže/ (1,3,7)
B. 120g Kapustové karbanátky, bramborová kaše, sterilovaná okurka (1,3,7)
C. 120g Vepřová játra na cibulce, dušená rýže (1)
D. 350g Salát z čerstvého špenátu s červenou řepou a kuřecím masem (10)
TIP: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv

189,- Kč

Čtvrtek:
13. 01. 2022 Polévka: Kapustová s paprikou a párkem (1,7)
A. 120g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7)
B. 120g Mexický guláš, dušená rýže (1,3,7)
C. 4 ks Bavorské vdolečky (1,3,7,12) „vegetariánský pokrm ☺“
D. 350g Salát WALDOR /ledový salát, 50g kuř. masa, jablko, řapíkatý celer, ořechy, hrozno, dresink/ (3,5,7,8,9)
TIP: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv
189,- Kč
Pátek:
14. 01. 2022 Polévka: Valašská kyselice (1,7,9,12)
A. 120g Rozlítané španělské ptáčky, kynuté knedlíky /dušená rýže/ (1,3,7,10)
B. 120g Kuřecí prso na drcených rajčatech, restovaná kořenová zelenina s kuskusem (1,3,7)
C. 350g Bulgur salát s kuřecím masem (1,3,7)
D. 350g Krabí salát (2,3,4,7) „vegetariánský pokrm ☺“
TIP: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv

189,- Kč

Doobjednávky jídel pouze do 06:30 hod.
www.mbcatering.cz

Změna vyhrazena!!!

Případné objednávky a reklamace volejte ihned na tel 604779839 a 415726240.
Alergeny: 01 – Obiloviny; 02 – Korýši; 03 – Vejce; 04 – Ryby; 05 – Podzemnice olejná; 06 – Sójové boby; 07 – Mléko;
08 – Skořápkové plody; 09 – Celer; 10 – Hořčice; 11 – Sezamová semena; 12 – Oxid siřičitý; 13 – Vlčí bob; 14 – Měkkýši

Cena pokrmu =92,- Kč
Cena pokrmu včetně rozvozu po Žatci =97,- Kč, případně v jednorázovém obalu =102,- Kč.
Napište Nám, které jídlo byste chtěli připravit a my ho zařadíme do jídelního lístku.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

