Objednávat můžete nejméně den předem na čísle 775 555 007

29 Týden 2021

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 sním v restauraci
na jídelně Slunečná

NEPRAVDA
NEPRAVDA
Polévka zdarma

Pondělí 19.07.

99 Kč 94 Kč

A= Drůbeží vývar se strouháním (1,3,9)
B= Frankfurtská (1,7,9)

1. Vepřová pečeně na česneku, bramborový knedlík s cibulkou, dušené zelí (1,3,7,9)
2. Kapustový karbanátek, bramb.kaše, okurkový salát (1,3,7,9)
3. Chilli con carne s mletým hov.masem, kukuřičné nachos (1,9) (198kcal)
4. Čočka na kyselo, vejce, rest.cibulka (1,3,9)

Úterý 20.07.

A= Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
B= Dýňový krém se semínky

(1,3,7,9)

(1,7,9)

1. Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík/rýže (1,3,7,9)
2. Šunkofleky, kys.okurka

(1,3,7,9)

3. Zeleninové lečo s uzeninou, vařené brambory (1,3,9) (233kcal)
4. Paprika plněná kuskusem zapečená chedarem, bagetka
Dezert: Koláč s borůvkovou náplní

Středa 21.07.

15 Kč

A= Krupicová s vejcem

(1,3,9)

B= Čočková s uzeninou (1,9)
1. Těstoviny s kuřecím masem a špenátem ve smetanové omáčce (1,3,7,9)
2. Čevabčiči, vařené brambory, hořčice, cibule (1,3,7,9,10)
3. Kuřecí plátek se sušenými rajčaty, dušená rýže (1,9) (214kcal)
4. Bramborové taštičky plněné povidly, pražená strouhanka, máslo (1,3,7)

Čtvrtek 22.07.

A= Kuřecí vývar s nudlemi (1,3,7,9)
B= Kapustová (1,3,7,9)

1. Koprová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík/vařené brambrory (1,3,7,9)
2. Záhorácký závitek, šťouchané brambory (1,9)
3. Mix trhaných salátů s kozím sýrem, červenou řepou a ořechy, celozrnné pečivo

(1,9)

(190kcal)

4. Zeleninové lasagne se špenátem a cuketou (1,3,7,9)
Dezert: Tvarohová buchta

Pátek 23.07.

15 Kč

A= Zeleninový vývar s rýží (1,9)
B= Moravská fazolová (1,7,9)

1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík

(1,3,7,9)

2. Halušky s bryndzou a vypečenou slaninou

(1,3,7,9)

3. Řecké biftečky z mletého masa, pita chléb, tzatziky (1,3,7) (192kcal)
4. Houbové krupeto, parmezán (1,7)

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

