
Hovorková a spol., spol. s r. o., Pětidomí 7, 400 01 Ústí nad Labem

Jídelní lístek                    R o z v o z   j í d e l
email:       info@stravovani-hovorkova.cz

Telefon:    475211016, 603279288 Alergen
Pondělí polévka Zálesácká zelňačka s bramborem a uzeninou 1
5. 6. hl. jídlo 1 Smažený holandský řízek se sýrem, vařené brambory, okurka 1,3,7

2 Smažený holandský řízek se sýrem, bramborová kaše, okurka 1,3,7

3 Krůtí guláš, těstoviny 1,3

4 Zeleninový salát s kuřecím masem, žítánek (alergen 1,11) 3,10

fit 5 Vepřová panenka ve smetanové omáčce s žampióny, šťouchané brambory 7,10

výběr 6 Borůvkové kynuté knedlíky s borůvkovou omáčkou z kysané smetany 1,3,7
Úterý polévka Fazolová 1
6. 6. hl. jídlo 1 Kuřecí stehno na paprice, houskové knedlíky 1,3,7

2 Kuřecí stehno na paprice, dušená rýže 1,7

3 Husarská vepřová roláda, bramborová kaše 1,3,7

4 Těstovinový salát s tuňákem a zeleninou 1,3,4,10
fit novinka veg 5 Zapečené brambory se smetanou, cibulí a sýrem, brokolice na páře 3,7

výběr 6 Smažené vepřové řízečky, vařené brambory, zeleninová ozdoba 1,3,7
Středa polévka Hovězí s játrovou rýží a těstovinami 1,3,9

7. 6. hl. jídlo 1 Smažené sýrové karbanátky, vařené brambory, tatarská omáčka 1,3,7,10
vege 2 Smažené sýrové karbanátky, bramborová kaše 1,3,7

3 Boloňské špagety s vepřovým masem 1,3,7

4 Slaninové knedlíky s kysaným zelím 1,3,7

fit 5 Zapečené rybí filé s fazolkami (150 gr), bramborová kaše, kompot 3,4,7

výběr 6 Španělský hovězí ptáček, dušená rýže 1,3,10
Čtvrtek polévka Brokolicová 1,7
8. 6. hl. jídlo 1 Svíčková hovězí na smetaně, houskové knedlíky 1,3,7,9,10

2 Svíčková hovězí na smetaně, těstoviny 1,3,7,9,10

3 Vepřové rizoto, zeleninový salát 9
sezónní 4 Jahodová bublanina, káva 1,3,7

fit 5 Zapečený kuřecí plátek se sušenými rajčaty a mozzarellou, vařené brambory 7

výběr 6 Chalupářské vepřové maso, bramboráčky 1,3
Pátek polévka Frankfurtská s bramborem 1,7
9. 6. hl. jídlo 1 Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka 1,3,7

2 Smažený karbanátek, fazolový salát s majonézou 1,3,7,9,10

3 Zapečené těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, zeleninový salát 1,3,7,9

4 Brynzové halušky s uzenou slaninou 1,3,7,12

fit 5 Kuřecí špízy s kapií a slaninou, jasmínová rýže

výběr 6 Táborská bašta, červené zelí, bramborové knedlíky (vepřové, uzené, sekaná) 1,3
Alergeny: 1-obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich, 3-vejce a výrobky z nich, 4-ryby a výrobky z nich, 5-podzemnice olejná
a výrobky z ní, 6-sojové boby a výrobky z nich, 7-mléko a výrobky z něj, 8-skořápkové plody a výrobky z nich, 9-celer
a výrobky z něj, 10-hořčice a výrobky z ní, 11- sezamová semínka a výrobky z nich, 12-oxid siřičitý a siřičitany

475 211 016, 603 279 288 nejdéle do 8.00 hodin ráno. Podrobnější informace na www.stravovani-hovorkova.cz
Dodáváme obědy od 3 ks, rozvoz po Ústí nad Labem
Platit obědy můžete na účet 2701298726/2010. Při platbě uvádějte jako variab. symbol číslo z přihlašovacího jména.
Možnost platby v hotovosti i všemi druhy stravenek - Cheque Déjeuner, Sodexo-Gastropass, Ticket Restaurant
Ceny jídel: Hlavní jídlo č.1- 4           92,- Kč

Výběr a Fit č.5 a 6        110,- Kč

Polévka                           20,- Kč  samostatně bez hlavního jídla se nedodává
Přejeme Vám dobrou chuť!

Objednávky zasílejte na e-mail info@stravovani-hovorkova.cz, uvádějte své telefonní číslo. Nebo volejte na

mailto:info@stravovani-hovorkova.cz

	23. týden

