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23.5. - 27.5.

Jméno

Polévka horácká /1,7/
Znojemský vepřový plátek, houskový knedlík /1,3,7/
Vepřové kostky s dušenou mrkví, brambory /1/
Těstoviny penne se sýrovou omáčkou a kuřecím masem /1,3,7/
Rýžová kaše sypaná skořicí a cukrem, kompot /1,3,7/
Celerovo mrkvový salát se šunkou, pečivo /7,9,10/
Smažený karbanátek, brambory /1,3,7/
Smažený sýr, brambory, tatarka /1,3,7/
Polévka skotská /1,9/
Záhorácký závitek plněný zelím a uzeným masem, bramborový knedlík /1,3/
Vepřové nudličky s bambusovými výhonky a zeleninou, rýže /1,9,10/
Rizoto s kuřecím masem a zeleninou /8,9,10/
Tilapie, zapečená s mozzarellou a houbami, brambory /1,3,7,4, 8/
Jemný zelný salát s grilovanými kuřecími křidélky (zelí, mrkev, smetana) /3,7,10/
Vepřový řízek, brambory, okurka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Smažený hermelín, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Polévka boršč /1, 7, 9/
Vepřový guláš Palivec, houskový knedlík /1/
Čočka po mexicku, klobása, paprika beraní roh /1,3/
Vepřová játra na pivu, rýže /1,7,10/
Smažené žampiony, brambory, tatarka /1,3,7/
Těstovinový salát se zeleninou a slaninou /1/
Kuřecí stripsy v trojobalu se sezamem, brambory /1,3,7/
Smažený sýr se šunkou, brambory, tatarka /1,3,7/
Polévka hovězí s domácím drobením /1,3,9/
Staročeské vepřové, červené zelí, bramborový knedlík /1,3,7/
Vepřové maso se žampiony a zeleninou, rýže /1,9,10/
Těstoviny s kuřecím masem a sušenými rajčaty, parmazánový sýr /1,3,7/
Zapečená brokolice se šunkou, brambory /3,7/
Burger se smaženou rybou, sýr, zelenina, tatarka /1,3,7,8,9,10/
Holandský řízek se sýrem, brambory nebo bramborová kaše /1,3,7/
Smažený hermelín, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Polévka hrstková /1/
Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík /1,3,7/
Zapečené těstoviny se šunkou, žampiony a hráškem /1,3,7/
Kuřecí stehýnko po bulharsku, rýže /1,9,10/
Bramborové šišky s mákem, cukr, máslo, kompot /1,3/
Pikantní thajská polévka Tom Yam Kung s krevetami, jasmínová rýže /4,7,8,9,10/
Židovský řízek z vepřového masa s česnekem, brambory /1,3,7,8/
Smažený sýr, brambory, tatarka /1,3,7/

ALLERGENY:1–obiloviny obsahující lepek, 3–vejce, 4–ryby, 7–mléko, 8–ořechy, 9–celer, 10–hořčice

Kuchyň a jídelna Ovčárecká 1452, Kolín V, www. kadleckolin.cz, kadleckolin@seznam.cz

Objednávky jídel tel.: 722 680 051, pracovní den předem do 14:00
doobjednávky v den dodání od 6:00 do 6:30, bez záruky kompletní nabídky
Jídla určena k okamžité spotřebě. Při přípravě menu se vychází ze 100 g syrového masa na porci. Změna jídel vyhrazena.

