
  MB jídelna Chmelařství, Rafaela Ungara 2674, ŽATEC 
JÍDELNÍ LÍSTEK 

 
JMÉNO ODBĚRATELE: __________________________ 
Místo předání obědu: 
 
Počet obědů:_________ 

Změna vyhrazena!!!          
Pondělí: 20. 03. 2023 Polévka: Hovězí vývar s rýží a hráškem (1,3,7,9) 

A. 120g Vepřová pečeně na paprice, kynuté knedlíky /těstoviny/ (1,3,7) 
B. 120g Kuřecí prso na pórku, dušená rýže (1,7) 
C. 350g Zeleninové rizoto, sýr (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“ 
D. 350g Bulgur s kuřecím masem a zeleninou (1,3,7) 

 
Úterý:  21. 03. 2023 Polévka: Cibulová krémová (1,7) 

A. 120g Uzené maso, bramborové knedlíky, dušený špenát (1,3,7,13)              
B. 120g Kebabčata (cibule, rajčata), vařené brambory (1,3,7) 
C. 350g Francouzské brambory, okurka (1,3,7) 
D. 350g Cizrnový salát s balkánským sýrem, 2 ks toast (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“ 

 
Středa:  22. 03. 2023 Polévka: Ovarová bílá polévka (1,7)        

A. 120g LODNICKÝ sekaný biftek s vařeným vejcem (paprika, rajčata, slanina), kynuté knedlíky (1,3,7) 
B. 120g Pečené kuřecí stehno, vařené brambory /dušená rýže/ (1,7) 
C. 120g Vepřové ledvinky na cibulce, dušená rýže (1,7) 
D. 2 ks  Vaječná omeleta s uzeným sýrem, vařené brambory (3,7) „vegetariánský pokrm ☺“ 

 
Čtvrtek: 23. 03. 2023 Polévka: Kulajda se žampióny (1,3,7) 

A. 120g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7) 
B. 120g Šumavský závitek (vepřové maso, zelí kysané, slanina, salám, rajčatový protlak), dušená rýže (1,7) 
C. 250g Jablkovo-tvarohová žemlovka (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“             
D. 350g Salát z červené řepy s jablky a ořechy, 2 ks toast (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“ 

 
 Pátek:  24. 03. 2023 Polévka: Kapustová s paprikou a brambory (1,7)         

A. 120g Sekaná svíčková, kynuté knedlíky (1,3,7,9)  
B. 120g Vepřové maso v kedlubnách, vařené brambory (1,7) 
C. 120g Šoulet, okurka (1,7) 
D. 350g Jáhlový salát se zeleninou a žampióny, 2 ks toast (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   209,- Kč 
TIP-2: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv  209,- Kč 
TIP-3: 200g Vepřová panenka s argentina kořením, fazolové lusky na slanině, pepřová omáčka  209,- Kč 
TIP-4: 150g Přírodní filet candáta, grilovaná zelenina, limetový přeliv     209,- Kč 

 
Cena pokrmu =112,- Kč.  
Cena pokrmu, včetně rozvozu po Žatci =117,- Kč, případně v jednorázovém obalu =122,- Kč.  
Alergeny 1-14 (viz. druhá strana); *pokrm bez alergenu;  
Prodej a rozvoz: 1ks kynutý knedlík (1,3,7)  35,- Kč, 1ks bramborový knedlík (1,3,7,13)  40,- Kč.  
Doobjednávky jídel pouze do 6.30 hodin.      
Případné objednávky a reklamace volejte ihned na telefonní čísla: NOVÉ telefonní číslo 604 915 340 nebo  
604 779 839. 
 

 



MB Jídelna Chmelařství, Rafaela Ungara 2674, ŽATEC 

JÍDELNÍ LÍSTEK 

                                                                                                            
    
Pondělí 27. 03. 2023 Polévka: Hovězí 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 Penne s pečenou zeleninou a kousky kuřecího masa, sýr (1,3,7) 
D. 350g Houbové rizoto se smetanou, sýr (1,7) „vegetariánský pokrm ☺“ 

 
Úterý:  28. 03. 2023 Polévka: Skotská /zelenina, kroupy, droždí, slanina/ (1,3,7,9) 

A. 120g Smažené pštrosí vejce, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7) 
B. 350g Zapečené těstoviny s kuřecím masem, zelno-mrkvový salát (1,3,7) 
C. 120g Rybí filé na kmíně, vařené brambory, kompot (1,4) 
D. 350g Caprese salát (rajčata, mozzarella, bazalka), 2 ks toast (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“ 

 
Středa:  29. 03. 2023 Polévka: Fazolová se slaninou (1,7) 

A. 120g Maďarský guláš, kynuté knedlíky /těstoviny/ (1,3,7) 
 B. 120g Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10) 

C. 120g Vepřové srdce na slanině, dušená rýže (1,7) 
D. 350g Ledový salát s mozzarellou a sušenými rajčaty, pečivo (1,3,7) „vegetariánský pokrm ☺“ 

 
Čtvrtek: 30. 03. 2023 Polévka: Gulášová (1,3,7,9) 
      A. 120g Smažený vepřový řízek, vařené brambory, kyselá okurka (1,3,7) 

B. 120g Kuřecí plátky se zeleninou ratatouille, vařené brambory (1,7,9) 
C. 250g Bramborové šišky sypané mákem, máslo (1,3,7,13) „vegetariánský pokrm ☺“ 
D. 350g Pohankový salát se zeleninou (9) „vegetariánský pokrm ☺“ 

  
  Pátek: 31. 03. 2023 Polévka: Pórková s vejcem (1,3,7) 

A. 120g Kuře na paprice, kynuté knedlíky, /těstoviny/ (1,3,7)  
B. 120g Vepřový plátek s kedlubnami, vařené brambory (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   209,- Kč 
TIP-2: 150g Filet z lososa na grilu, mačkané brambory se zeleninou, citrónovo-jogurtový přeliv  209,- Kč 
TIP-3: 200g Vepřová panenka s argentina kořením, fazolové lusky na slanině, pepřová omáčka  209,- Kč 
TIP-4: 150g Přírodní filet candáta, grilovaná zelenina, limetový přeliv     209,- Kč 

 
 

Doobjednávky jídel pouze do 06:30 hod.   

www.mbcatering.cz             Změna vyhrazena!!! 

Případné objednávky a reklamace volejte ihned na tel 604 779 839 a 604 915 340. 
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 =112,- Kč. 
Cena pokrmu včetně rozvozu po Žatci =117,- Kč, případně v jednorázovém obalu =122,- Kč. 

Napište Nám, které jídlo byste chtěli připravit a my ho zařadíme do jídelního lístku. 
 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 


