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

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

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 17.05.

99 Kč 94 Kč

A= Hovězí vývar s masem a nudlemi (1,3,9)
B= Gulášová (1,9)

1. Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory (1,9)
2. Boloňské špagety, sýr (1,3,7,9)
3. Masové kuličky v rajčatové omáčce, rýžové nudle (1,9) (207kcal)
4. Grilovaný hermelín, zeleninový salát s jogurtovým dresinkem

Úterý 18.05.

A= Drůbeží vývar s kapáním

(1,3,7,9)

(1,3,7,9)

B= Kulajda (1,3,7,9)
1. Cmunda po kaplicku (bramborák, uzené, zelí)
2. Vepřový guláš, houskový knedlík/těstoviny

(1,3,7,9,12)
(1,3,7,9)

3. Krůtí plátek zapečený s nivou, šťouchané brambory
4. Hrachová kaše, vejce, cibulka, kys.okurka

(1,7,9) (215kcal)

(1,3,9,12)

Dezert: Jablečný štrůdl (cereální)

Středa 19.05.

15 Kč

A= Zeleninový vývar s drožďovými knedlíčky

(1,3,9)

B= Frankfurtská (1,7,9)
1. Smažený kuřecí řízek, vařené brambory (1,3)
2. Bavorské vdolky (1,3,7)
3. Drůbeží rizoto, sýr, kys.cibulky (1,7,9,12) (209kcal)
4. Smažené žampióny, vařené brambory, tat.om. (1,3,7)

Čtvrtek 20.05.

A= Hovězí vývar s fritátovými nudlemi (1,3,7,9)
B= Zelná s klobásou (1,7,9)

1. Holandský řízek, bramb.kaše, okurkový salát

(1,3,7,9)

2. Těstoviny s kuřecím masem ve smetanové omáčce

(1,3,7,9)

3. Vaječná omeleta se špenátem a mozzarellou, míchaná zelenina

(1,3,7,9) (175kcal)

4. Bramborová roláda plněná špenátem, sázené vejce, rest.cibulka (1,7)
Dezert: Růžička s makovou náplní

Pátek 21.05.

15 Kč

A= Drůbeží vývar s rýží (1,9)
B= Mrkvový krém (1,7,9)

1. Hovězí kostky na česneku, houskový knedlík/rýže

(1,9)

2. Vepřový plátek Gyros, opečený brambor, tzatziky (1,7,9)
3. Brokolicový nákyp se slaninou

(1,3,7,9) (225kcal)

4. Těstovinový salát sa hermelínem (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

