Plzeňské stravování s.r.o.
tel: 377 322 493

Jídelní lístek
Týden číslo: 27 (4.7.2022 - 8.7.2022)

Objednávky:
web: www.plzen-stravovani.cz
email: info@plzen-stravovani.cz

Pondělí - 4.7.2022
Polévky
P1
Slepičí se strouháním [1,3,9]
P2
Bramborová s bílými fazolkami [1,3,9]
Dezert/salátek/ovoce
M1
Ovocný kompot
Hotová jídla
H1
Maďarský hovězí guláš, houskový knedlík [1,3,9]
H2
Slepice na paprice, těstoviny [1,3,7,9]
H3
Krůtí roláda pečená na zelenině, dušená rýže [1,9]
H4
Brokolice s vejci, brambor, okurka - bezmasé, bezlepkové [3,9]
H5
Smažený hermelín, brambor vařený, tatarka [1,3,7,9,10]
H6
Těstovinový salát s kuřecími barbecue nudličkami, jogurtový dresink [1,3,7,9]
Fit stravování
F1
Čočkový talíř s hráškem, houbami a rýží - bezlepkové [7,9]
Speciality
SP1
Nudličky z vepř. panenky se slaninou, cibulí a papričkami jalapeňos, opečený brambor [1,9]
Saláty
D1
Míchaný salát s tuňákem a vejcem, dresink - bezlepkové [3,4,7,9,10]
D2
Míchaný zeleninový salát, šunka, sýr, vejce, kuřecí maso - bezlepkové [3,7,9]
D3
Zeleninový salát s kuskusem a kuřecím masem [1,7,9]
D4
Řecký míchaný salát s olivami a nakládaným balkánem - bezmasé, bezlepkové [7,9]
Malé saláty
S1
Salát Cesar (ledový salát, kuřecí maso, parmazán, dresink, krutony, rajčátka, okurka) [1,3,4,7,9,10]
Knedlíky
K1
Kynutý knedlík (domácí celý) [1,3,7]

0,33l
0,33l
150g
150g/3dl/6ks
130g/3dl/300g
120g/3dl/300g
300g/250g/0,5 ks
100g/250g
350g/100g/70g
400g
180g/2dl/250g
410g
410g
400g
410g
250g
550g

Úterý - 5.7.2022

SVÁTEK - nevaří se
Středa - 6.7.2022

SVÁTEK - nevaří se
Čtvrtek - 7.7.2022
Polévky
P1
Vývar zeleninový s pohankou [1,9]
P2
Gulášová [1,9]
Dezert/salátek/ovoce
M1
Okurkový salát se zálivkou [9]
Hotová jídla
H1
Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík [1,3,7,9,10]
H2
Kuřecí ragú s pórkem, rýže [1,9]
H3
Čočka na kyselo, klobása, cibulka, pečivo [1,9]
H4
Smažené zeleninové karbanátky, bramborová kaše, okurka - bezmasé [1,3,7,9]
H5
Pečené kuřecí paličky, brambor, bylinkový dip [1,7,9,10]
H6
Těstovinový salát italský (zelenina, kuř.maso, mozzarella, bazalka, šunka, rajče, jogurtový dresink)
[1,3,7,9]
Fit stravování
F1
Kuřecí maso na kari s mangem, jasmínová rýže - bezlepkové [7,9]
Speciality
SP1
Vepřová krkovice na grilu, fazolové lusky se slaninou, brambor [1,9]
Saláty
D1
Míchaný salát s tuňákem a vejcem, dresink - bezlepkové [3,4,7,9,10]
D2
Míchaný zeleninový salát, šunka, sýr, vejce, kuřecí maso - bezlepkové [3,7,9]
D3
Zeleninový salát s kuskusem a kuřecím masem [1,7,9]
D4
Řecký míchaný salát s olivami a nakládaným balkánem - bezmasé, bezlepkové [7,9]
Malé saláty
S1
Salát Cesar (ledový salát, kuřecí maso, parmazán, dresink, krutony, rajčátka, okurka) [1,3,4,7,9,10]
Knedlíky
K1
Kynutý knedlík (domácí celý) [1,3,7]

0,33l
0,33l
150g
150g/3dl/6ks
120g/3dl/300g
400g/1ks/6x0,5
3 ks/300g/0,5ks
250g/250g
350g/100g/70g
275g/200g
180g/150g/250g
410g
410g
400g
410g
250g
550g

Pátek - 8.7.2022
Polévky
P1
Hovězí vývar s nudlemi [1,3,9]
P2
Krémová celerová s bramborem a vejci [1,3,7,9]
Dezert/salátek/ovoce
M1
Salát Coleslaw s červ.řepou a křenem [7,9]
Hotová jídla
H1
Dragounský marš /vepř.maso, cibule/, bramborový knedlík [1,3,9]
H2
Rigatoni PIKANT s kuřecím masem (smetana, česnek, feferonka-pikantní) [1,3,7,10]
H3
Řecké kuřecí stehno (rajčata, bylinky), rýže [1,9]
H4
Kuskusové rizoto s VIP zeleninou, sýr, okurka - bezmasé [1,7,9]
H5
Smažený vepřový řízek, brambor vařený, tatarka [1,3,7,9,10]
H6
Těstovinový salát s kuřecími nudličkami na medu, tzatziky dresink [1,3,7,9]
Fit stravování
F1
Fitness šunkofleky /kukuřičné těstoviny, krůtí maso/, salát - bezlepkové [3,7,9]

0,33l
0,33l
150g
3dl/8ks
300g/2,5dl/120g
300g/2,5dl/300g
450g/0,5ks
150g/250g/70g
350g/100g/70g
300g/100g

Speciality
SP1
Pečené králičí maso na slanině, dušená baby karotka, farmářské brambory [1,9]
Saláty
D1
Míchaný salát s tuňákem a vejcem, dresink - bezlepkové [3,4,7,9,10]
D2
Míchaný zeleninový salát, šunka, sýr, vejce, kuřecí maso - bezlepkové [3,7,9]
D3
Zeleninový salát s kuskusem a kuřecím masem [1,7,9]
D4
Řecký míchaný salát s olivami a nakládaným balkánem - bezmasé, bezlepkové [7,9]
Malé saláty
S1
Salát Cesar (ledový salát, kuřecí maso, parmazán, dresink, krutony, rajčátka, okurka) [1,3,4,7,9,10]
Knedlíky
K1
Bramborový knedlík (domácí celý) [1,3]
*
*
*
*

-

v hranatých závorkách za názvy jídel jsou uvedena čísla alergenů
veškeré námi připravované pokrmy mohou obsahovat stopové prvky všech 14ti alergenů viz seznam
změna jídelního lístku vyhrazena
jenoporcově balená hotová jídla jsou šokově zachlazena s trvanlivostí až 5 dnů. Vyjma salátů a salátků.

160g/100g/250g
410g
410g
400g
410g
250g
550g

