
Seznam alergenů 

1). Obiloviny obsahující lepek  2) Korýši a výrobky z nich  3) Vejce a výrobky z nich 4) Ryby a výrobky z nich 5) Arašídy (jádra podzemnice olejné) a výrobky z nich 

6) Sójové boby a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj včetně laktózy 8) Skořápkové plody a výrobky z nich (mandle, vlašské ořechy, lískové ořechy, pekanové 

ořechy, para ořechy, pistácie a makadamie  9)  Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a její výrobky 11) Sezamová semínka a výrobky z něj 12) Oxid siřičitý a siřičitany 

(pouze v koncentracích nad 10 mg/kg, Siřičitany najdeme pod označením E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228) 13) Vlčí bob a výrobky z něj 14) 

Měkkýši a výrobky z nich. 

 

 

Polední nabídka         17.05. –21.05.2021 

Pondělí    17.05.   

Polévka  KUŘECÍ VÝVAR se zeleninou, játrovými knedlíčky a nudlemi   (1,3,7)  0,33l 39,-                                            
hlavní chody  LASAGNE BOLOGNESE, hovězí ragů s rajčaty a oreganem   (1,3,7)  280g 149,- 

zapečené sýrem 
KANČÍ GULÁŠ s žemlovým knedlíkem a cibulkou    (1,3,7,)  150g 159,- 
              

Úterý       18.05. 

polévka  FAZOLOVÁ S KLOBÁSOU      (1,7)  0,33l 39,- 
hlavní chody PLNĚNÝ PAPRIKOVÝ LUSK vepřovým masem v rajské omáčce  (1,3,7)  220g 139,- 
 jasmínová rýže        

GRILOVANÁ VEPŘOVÁ ROLÁDA v parmské šunce se šalvějí   (1,7)  150g 159,- 
máslové fava fazolky, mrkvové pyré       

Středa      19.05. 

polévka  MRKVOVÁ se zázvorem, koriandrem a kokosovým mlékem     (1,7,9,)  0,33l 39,- 
hlavní chody  HOVĚZÍ PEČENĚ NA SLANINĚ, jasmínová rýže     (1,7)  150g 149,- 
   

GRILOVANÁ VEPŘOVÁ PANENKA v bylinkové krustě, máslový špenát,   (1,7)  150g 159,- 
     bramborovo-celerové pyré                    

Čtvrtek   20.05. 

polévka  DRŠŤKOVÁ POLÉVKA z hlívy ústřičné     (1,7)  0,33l 39,- 
hlavní chody PLNĚNÉ BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY uzeným masem,    (1,3,7,)  250g 139,- 

s kysaným zelím a smaženou cibulkou 
SMAŽENÉ KUŘECÍ ŘÍZKY, bramborová kaše,     (1,3,7)  150g 149,- 
rajčatový salátek 

Pátek        21.05.  

Polévka  GULÁŠOVÁ POLÉVKA s bramborami a majoránkou    (1,7)  0,33l 39,- 
hlavní chody GYROS Z KUŘECÍCH PRSOU se zeleninovým salátkem, hranolky,  (1,3,7)  150g 139,- 

jogurtové tzatziki, pita chléb, 
HOUBOVÉ TĚSTOVINY s rukolou a parmazánem    (1,3,7,)  250g 129,-    
 

 
        Denní nabídku servírujeme od 11 do 14 hodin nebo do vyprodání zásob. 

Objednávky na jídla sebou přijímáme na telefonu 606773553. 
Polední nabídku naleznete také na WOLT, DÁME JÍDLO a NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. 

Stačí načíst QR kód  


