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16.5. – 20.5.

Jméno

Polévka zeleninová /1,7, 9/
Kotlíkový guláš, chléb (vepřové maso, zelenina, feferonky) /1,3,7/
Kuřecí směs na kari, rýže /1,7/
Filé na bylinkách se zeleninou na hořčici, brambor /1,3,4,7,8,10/
Pikantní těstoviny s rajčaty a česnekem /1/
Jemný květákový salát se šunkou a jablky, pečivo 1ks /3/
Smažený karbanátek, brambory /1,3,7/
Smažený hermelín, brambor, tatarka /1,3,7/
Polévka krupicová s vejcem /1,3/
Vepřové na houbách, houskový knedlík /1,3,7/
Uzený vepř. bok ve švestkové marinádě, brambory /1,3,7/
Pečené kuřecí stehno na anglické slanině, rýže /1,9,10/
Skořicové uzle, jablečné pyré /1,3,7/
Salát s kuskusem, zeleninou a grilovaným lososem /4,7,9,10/
Vepřový řízek, brambory, okurka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Smažená brokolice, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Polévka drožďová /1/
Krůtí segedínský guláš, houskový knedlík /1,3,7/
Pečená vepřová krkovice, šťouchané brambory/1,3,7/
Francouzské fazole s rajčaty, klobáskou a kuřecí paličkou /9,10/
Kuřecí závitek plněný chřestem a slaninou, rýže /1,3,7,9,10/
Pečené vepřové koleno, celerovo mrkvový salát /1,3,7/
Stehenní kuřecí řízek, brambory, nebo bramborový salát /1,3,7/
Smažený sýr, brambor, tatarka nebo bramborový salát /1,3,7/
Polévka česnečka /9/
Frankfurtský vepřový plátek, houskový knedlík /1,3,7,10/
Srbské rizoto s vepřovým masem, sýr, okurka /1/
Kuřecí ragú na kořenové zelenině s rozmarýnovou omáčkou, těstoviny /1,3,8,10/
Gratinované brambory se sýrem, smetanou a jarní cibulkou /1,7/
Velký HOT DOG s cibulovou marmeládou, čedarem a zeleninou /1,7,8,9,10/
Holandský řízek se sýrem, brambory nebo bramborová kaše /1,3,4,7/
Smažený hermelín, brambory, tatarka nebo bramborová kaše /1,3,7/
Polévka gulášová /1/
Táborská bašta, chlupaté knedlíky (vepřové a uzené maso, zelí) /1,3,7/
Vepřová játra Stroganov, rýže /1,7/
Kuřecí paličky pečené v pikantní marinádě, brambory /1,3,7,10/
Bramborové knedlíky se švestkami, sypané mákem a cukrem /1,3,7/
Těstovinový salát s kuřecím masem a medvědím česnekem /1,3,10/
Vepřový řízek, brambory, okurka /1,3,7/
Smažený sýr se šunkou, 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.

