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

Změna vyhrazena!!!
Pondělí:
06. 06. 2022 Polévka: Hovězí vývar (1,3,7,9)
A. 120g Hovězí guláš, kynuté knedlíky /těstoviny/ (1,3,7)
B. 120g Vepřový plátek s kedlubnami, vařené brambory (1,3,7)
C. 120g Kuřecí prso s argentinským kořením, dušená rýže s hráškem (1,7)
D. 350g Rajčatový salát s vejcem a majonézou (3) „vegetariánský pokrm ☺“
Úterý:

07. 06. 2022 Polévka: Pórková s vejcem (1,3,7)
A. 120g Smažený hermelín, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10)
B. 350g Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou (1,3,6,7)
C. 120g Fazolové lusky na kyselo, vařené brambory (1,7) „vegetariánský pokrm ☺“
D. 350g Zeleninový salát s kuřecím masem (10)

Středa:

08. 06. 2022 Polévka: Uzená s kroupami a zeleninou (1,9)
A. 120g Zabijačkový vepřový guláš (v.plec,játra, ledvinky, v.srdce), kynuté knedlíky /chléb/ (1,3,7)
B. 350g Zapečené těstoviny s kuřecím masem, zelno-mrkvový salát (1,3,7)
C. 120g Pikantní vepřová játra, dušená rýže (1,7)
D. 350g Pohankový salát se zeleninou (9) „vegetariánský pokrm ☺“

Čtvrtek:
09. 06. 2022 Polévka: Gulášová (1,3,7,9)
A. 120g Smažený vepřový řízek, vařené brambory s pažitkou, kyselá okurka (1,3,7)
B. 120g Kuřecí plátky se zeleninou ratatouille, vařené brambory (1,7,9)
C. 5 ks Lívance se zavařeninou a smetanou (1,3,7,12) „vegetariánský pokrm ☺“
D. 350g Ledový salát s tuňákem a vejci, 2 ks toast (1,3,4,7)
Pátek:

10. 06. 2022 Polévka: Hrstková (1,7,9)
A. 120g Vepřová pečeně, kynuté knedlíky, dušené zelí (1,3,7,12)
B. 120g Maminčino kuřecí stehno (slanina,uzené maso,sterilované žampióny), těstoviny (1,3,7)
C. 350g Vepřové krupeto, kyselá okurka (1,7)
D. 350g Listový salát s červenou řepou (1,3,7), 2 ks toast „vegetariánský pokrm ☺“

!!! TIP si můžete objednat na kterýkoliv den v týdnu, podle chuti a nálady
TIP-1: 150g Kachní prso na rozmarýnu, lehký bramborový salát s čerstvou zeleninou
TIP-2: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv
TIP-3: 200g Vepřová panenka s argentina kořením, fazolové lusky na slanině, pepřová omáčka
TIP-4: 150g Přírodní filet candáta, grilovaná zelenina, limetový přeliv
Cena pokrmu =102,- Kč.
Cena pokrmu, včetně rozvozu po Žatci =107,- Kč, případně v jednorázovém obalu =112,- Kč.
Alergeny 1-14 (viz. druhá strana); *pokrm bez alergenu;
Prodej a rozvoz: 1ks kynutý knedlík (1,3,7) 30,- Kč, 1ks bramborový knedlík (1,3,7,13) 35,- Kč.
Doobjednávky jídel pouze do 6.30 hodin.
Případné objednávky a reklamace volejte ihned na telefonní čísla: 415 726 240 nebo 604 779 839.

199,- Kč
199,- Kč
199,- Kč
199,- Kč

MB Jídelna Chmelařství, Rafaela Ungara 2674, ŽATEC

JÍDELNÍ LÍSTEK
Pondělí
13. 06. 2022 Polévka: Slepičí vývar (1,3,7,9)
A. 120g Štěpánská vepřová pečeně, kynuté knedlík /těstoviny/ (1,3,7,9)
B. 120g Kuřecí stehenní steak na česneku, vařené brambory a petrželkou (1,7)
C. 350g Bramborové noky s kuřecím masem a houbami (1,3,7)
D. 350g Vajíčkový salát s majonézou, 2 ks toast (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“
Úterý:

14. 06. 2022 Polévka: Špenátový krém (1,7)
A. 120g Vepřový plátek na divoko, bramborové knedlíky /těstoviny/(1,3,7,13)
B. 120g Přírodní kuřecí steak, vařené brambory /dušená rýže/ (1,7)
C. 350g Špagety alla CARBONARA (vejce,kudrnka,slanina), sýr (1,3,7)
D. 350g Caprese salát (rajčata, mozzarella, bazalka), 2 ks toast (1,3,7)

Středa:

15. 06. 2022 Polévka: Hovězí vývar s kapáním (1,3,7,9)
A. 120g Kuře na paprice, kynuté knedlíky /těstoviny/ (1,3,7)
B. 350g Halušky s brynzou (1,3,7)
C. 120g Rybí filé na kmíně, vařené brambory, hlávkový salát se špekem (1,4,7)
D. 350g Těstovinový salát se zeleninou (1,3,7,10) „vegetariánský pokrm ☺“

Čtvrtek:
16. 06. 2022 Polévka: Skotská /zelenina, kroupy, droždí, slanina/ (1,3,7,9)
A. 120g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7)
B. 120g Vepřový plátek na kmíně, dušená rýže (1,7)
C. 5 ks Palačinky s ovocem a tvarohovým přelivem (1,3,7,12) „vegetariánský pokrm ☺“
D. 350g Ledový salát s olivami, rajčaty a feta sýrem (7) „vegetariánský pokrm ☺“
Pátek:
17. 06. 2022 Polévka: Bramborová (1,7,9)
A. 120g Sekaná svíčková, kynuté knedlík (1,3,7,9)
B. 120g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10) „vegetariánský pokrm ☺“
C. 120g Vepřové nudličky na kari, dušená rýže (1,7)
D. 350g Slaný zeleninový koláč se sýrem (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“
!!! TIP si můžete objednat na kterýkoliv den v týdnu, podle chuti a nálady
TIP-1: 150g Kachní prso na rozmarýnu, lehký bramborový salát s čerstvou zeleninou
TIP-2: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv
TIP-3: 200g Vepřová panenka s argentina kořením, fazolové lusky na slanině, pepřová omáčka
TIP-4: 150g Přírodní filet candáta, grilovaná zelenina, limetový přeliv

199,- Kč
199,- Kč
199,- Kč
199,- 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 =102,- Kč.
Cena pokrmu včetně rozvozu po Žatci =107,- Kč, případně v jednorázovém obalu =112,- Kč.
Napište Nám, které jídlo byste chtěli připravit a my ho zařadíme do jídelního lístku.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

