e-mailem: sluncedk@post.cz
18 Týden 2021

Objednávat můžete nejméně den předem na čísle 775 555 007
V případě, že napíšeme "X", bude jídlo dodáno s první uvedenou přílohou.

U jídel, kde jsou uvedeny dvě přílohy (knedlík/brambory, knedlík/rýže, knedlík/těstoviny), chceme-li
druhou přílohu, místo "X" napíšeme počáteční písmeno přílohy. B = brambory, K = knedlík, R = rýže, T = těstoviny.
V případě, že si strávník nevybere žádnou polévku, bude automaticky dodána polévka „A“.

ANO

jídlo mně přivezte na adresu:

Telefon

Jméno:
Příjmení:

jídlo si vyzvednu osobně
v restauraci u okénka

NEPRAVDA
NEPRAVDA
Polévka zdarma

Pondělí 03.05.

99 Kč 94 Kč

A= Hovězí vývar s játrovou rýží (1,3,9)
B= Luštěninová (1,9)

1. Kuřecí Kung Pao, dušená rýže (1,5,9)
2. Vepřová pečeně na smetaně, bramborový knedlík (1,3,7,9)
3. Celozrnná tortilla s kuřecím masem a zeleninou (1,3,7) (255kcal)
4. Smažený květák, vařené brambory, tat.om.

Úterý 04.05.

(1,3,7,9)

A= Hovězí vývar se zeleninovým svítkem

(1,3,7,9)

B= Krkonošské kyselo (1,3,7,9)
1. Smažené rybí filé, bramborová kaše, okurkový salát
2. Zapečené boloňské špagety se sýrem

(1,3,4,7)

(1,3,7,9)

3. Kovbojské fazole s hovězím masem, celozrnné pečivo (1,9) (198kcal)
4. Zapečený lilek plněný kuskusem a chedarem, zeleninový salát

(1,3,7)

Dezert: Višňová kapsa (cereální)

Středa 05.05.

15 Kč

A= Drůbeží vývar se strouháním (1,3,9)
B= Dršťková z hlívy ústřičné (1,9)

1. Vepřový řízek Pavlišov, houskový knedlík, č.zelí (1,3,7,9,12)
2. Kynuté ovocné knedlíky, žahour (1,3,7,)
3. Přírodní vepřový plátek, restované fazolové lusky s česnekem a slaninou

(9) (195kcal)

4. Houbové krupeto s parmezánem (1,3,7)

Čtvrtek 06.05.

A= Krupicová s vejcem (1,3,9)
B= Cizrnovo-celerový krém (1,7,9)

1. Hovězí maso po Burgundsku, šťouchané brambory
2. Rozpuštěné ražniči (vepřové m., kuřecí m.), rýže

(1,9)
(9)

3. Kuřecí steak se zeleným hráškem a baby karotkou, kuskus

(9) (175kcal)

4. Cizrnový salát s tofu a zeleninou (1,3,6,7)
Dezert: Buchta povidlová

Pátek 07.05.

15 Kč

A= Kuřecí vývar s masem a nudlemi (1,3,9)
B= Fazolková z lusků (1,7,9)

1. Pikantní masová směs, opečené brambory

(1,9)

2. Bratislavská vepřová pečeně, houskový knedlík/rýže

(1,3,7,9)

3. Vepřové medailonky zapečené s nivou, restovaná plodová zelenina

4. Smažená niva, vařené brambory, tat.om.

(7,9) (178kcal)

(1,3,7)

menu 1, 2 – masová a bezmasá jídla převážně "česká kuchyně", sladké jídlo 1x týdně
menu 3 – redukční (nízkokalorická) strava, v jídelním lístku uvádíme kcal.
menu 4 – jídla vegetariánská, případně po dohodě veganská
Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy
www.restaurantuslunce.cz,
e-mail: sluncedk@post.cz,
tel.: 775 555 007
STEAK RESTAURANT U SLUNCE, Přemyslova 53, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

99 Kč
jídlo do vaničky

94 Kč
jídlo do jídlonosiče

