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30.5. - 3.6.

Jméno

Polévka selská /1/
Divoký vepřový guláš, houskový knedlík /1,3,7/
Vepřové maso po sečuánsku, rýže /1, 8, 9, 10/
Pečená kuřecí roláda, brambory /1,3,7/
Hráškové pyré, jemný párek, cibulka /1/
Zeleninový salát se smaženými kuřecími kousky /4,7,9,10/
Holandský řízek, brambory /1,3,7/
Smažený sýr, brambory, tatarka /1,3,7/
Špenátová smetanová polévka /1,3,7/
Vepřový plátek na paprice, houskový knedlík /1,3,7/
Dušené vepřové po irsku, brambory /1,3,7/
Řecká musaka (zapečené brambory s mletým masem a lilkem) /1,3,7/
Těstoviny tagliatelle se smetanou, uzeným tofu a žampiony /1,3,7/
Velký toust s hovězím, čedarem a hořčicovým dipem, malý salát /1,3,7,9,10/
Kuřecí karbanátek, brambory nebo bramborová kaše /1,3,4,7/
Smažený hermelín, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Polévka uzená s kroupami /1,9/
Svíčková omáčka, vepřové maso, houskový knedlík /1,3,7,9,10/
Vepřový plátek po valašsku, špecle (houby, kopr, zakysaná smetana) /1/
Kapustový karbanátek s uzeným masem, brambor /1,3,7/
Zapečený květák s těstovinami a sýrem /3,7/
Salát s červenou řepou, balkánským sýrem a šunkou /3,4,7,9,10/
Vepřový řízek, brambory, okurka nebo bramborový salát bez majonézy /1,3,7/
Smažený sýr se šunkou, brambory, tatarka nebo bramborový salát bez majonézy /1
Polévka žampionová /1,7/
Vepřové výpečky, bramborové špalíky, červené zelí /1,3,7/
Vepřové srdce po myslivecku, houskový knedlík /1,3,7,9,10/
Kuřecí nudličky s fazolkami a šunkou, rýže /1,7,9,10/
Smažený celer v pivním těstíčku, brambory, tatarka /1,3,7/
Těstovinový salát s italským sýrem a bazalkovým pestem, parmská šunka /1,7/
Kuřecí řízek, brambory nebo bramborová kaše /1,3,7/
Smažený sýr se šunkou, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Polévka hovězí s rýží a hráškem /1,9/
Vepřové nudličky Stroganov, houskový knedlík (zakysaná smetana, okurky) /1,7/
Polský bigos, chléb (vepřové, hovězí a uzené maso, zelí) /1/
Kuřecí stehýnko s houbovou nádivkou, brambory /1,11/
Palačinky s tvarohem a marmeládou /1,3,7/
Švédský bramborový salát s nakládanou okurkou a kousky uzeného lososa
Savojský vepřový řízek, brambory /1,3,7/
Smažený hermelín, 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.

