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

Změna vyhrazena!!!
Pondělí:
01. 08. 2022 Polévka: Hovězí vývar (1,3,7,9)
A. 120g Vepřová pečeně, kynuté knedlíky, dušené zelí (1,3,7)
B. 120g Kuřecí pikantní směs /papriky, r.protlak, feferonka, cibule/, dušená rýže (1)
C. 350g Zeleninové rizoto, sýr (9) „vegetariánský pokrm ☺“
Úterý:

02. 08. 2022 Polévka: Kulajda (1,3,7)
A. 120g Smažený karbanátek, bramborová kaše, salátek (1,3,7)
B. 120g Kuřecí maso na kari, dušená rýže (1,3,7)
C. 350g Perkelt z mrkve, bulgur „vegetariánský pokrm ☺“

Středa:

03. 08. 2022 Polévka: Polévka: Fazolová (1,7)
A. 120g Vepřová znojemská pečeně, kynuté knedlíky /dušená rýže/ (1,3,7)
B. 350g Zapečené brambory s kuřecím masem, okurka (1,3,7,10)
C. 120g Vepřová játra na roštu, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10)
D. 350g Těstovinový salát se sýrem a šunkou (těstoviny, šunka, sýr, lis.salát, č.cibule) (7) „vegetariánský pokrm ☺“

Čtvrtek:
04. 08. 2022 Polévka: Gulášová (1,3,7,9)
A. 120g Smažený vepřový řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7)
B. 350g Milánské špagety, sýr (1,3,7,9)
C. 4 ks Bavorské vdolky (1,3,7,12) „vegetariánský pokrm ☺“
Pátek:

05. 08. 2022 Polévka: Slepičí vývar (1,3,7,9)
A. 120g Bratislavská vepřová pečeně, kynuté knedlíky /těstoviny/ (1,3,7,9)
B. 120g Kuřecí stehno po italsku, vařené brambory (1)
C. 350g Vídeňský bramborový salát s vegetariánskou klobásou (1,3,7,9) „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

Po dobu dovolených od 04. 07. 2022 do 19. 08. 2022 bude omezen výběr jídel.
Děkujeme za pochopení.
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.

MB Jídelna Chmelařství, Rafaela Ungara 2674, ŽATEC

JÍDELNÍ LÍSTEK
Pondělí
08. 08. 2022 Polévka: Hovězí vývar (1,3,7,9)
A. 120g Moravský vrabec, kynuté knedlíky, dušené zelí (1,3,7)
B. 120g Kuřecí plátek na pórku, dušená rýže (1,7)
C. 350g Bramborové noky vepřovým masem a houbami (1,3,7)
Úterý:

09. 08. 2022 Polévka: Kroupová (1)
A. 120g Smažený holandský řízek, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10)
B. 350g Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory (1,3,7)
C. 350g Zapečená lázeňská zelenina, rajčatový salát s cibulí (1,3,7,9)

Středa:

10. 08. 2022 Polévka: Bílá z fazolových lusků na kyselo (1,3,7,9)
A. 120g Vepřové maso na paprice, kynuté knedlíky /vařené těstoviny/ (1,3,7)
B. 120g Smažený hermelín, vařené brambory , tatarská omáčka (1,7,9,10)
C. 120g Španělské fazole, klobása, chléb (1,3,7)
D. 350g Barevný salát s červenou řepou, špenátem a grepem (11,*) „vegetariánský pokrm ☺“

Čtvrtek:
11. 08. 2022 Polévka: Zelná s uzeninou (1,7,9)
A. 120g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, sterilovaná okurka (1,3,7)
B. 120g Mexický guláš, dušená rýže (1,3,7)
C. 5ks Lívanečky s ovocnou zavařeninou (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“
Pátek:
12. 08. 2022 Polévka: Kapustová (1,7,9)
A. 120g Rozlítaný španělský vepřový plátek, kynuté knedlíky /dušená rýže/ (1,3,7,10)
B. 120g Sekaná, bramborová kaše, zelný salát (1,3,7)
C. 350g Bulgur s kuřecím masem a zeleninou (1,9)
!!! 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

Po dobu dovolených od 04. 07. 2022 do 19. 08. 2022 bude omezen výběr jídel.
Děkujeme za pochopení.

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.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

