Objednávat můžete nejméně den předem na čísle 775 555 007

30 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 26.07.

99 Kč 94 Kč

A= Hovězí s játrovou zavářkou (1,3,9)
B= Květáková (1,3,7,9)

1. Kuřecí soté s houbami a bramborovými šiškami (1,3,7,9)
2. Úpický řízek, houskový knedlík, dušené bílé zelí (1,3,7,9)
3. Pečená kuřecí křídla na medu, salát coleslaw, bagetka (1,3,7,9) (194kcal)
4. Fazolový guláš, chléb (1,3,9)

Úterý 20.07.

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

1. Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, houskový knedlík/rýže
2. Lasagne s mletým hovězím masem

(1,3,7,9)

(1,3,7,9)

3. Květákový nákyp se šunkou a sýrem (1,3,7,9) (226kcal)
4. Smažený sýr, vařené brambory, tat.om. (1,3,7)
Dezert: Buchta maková

Středa 21.07.

A= Česnečka se slaninou a vejcem

15 Kč
(1,3,9)

B= Hrstková (1,3,7,9)
1. Vepřová kotleta na houbách, houskový knedlík/rýže (1,3,7,9)
2. Ovocné kynuté knedlíky, borůvkový žahour (1,3,7)
3. Lilek plněný mletým masem zapečený sýrem chedar (1,7,9) (207kcal)
4. Vaječná omeleta s listovým špenátem, vařené brambory (1,3,7)

Čtvrtek 22.07.

A= Hovězí vývar s hráškem a rýží (1,9)
B= Debrecínská s fazolemi (1,3,7,9)

1. Kuřecí maso v mrkvi, vařené brambory (1,9)
2. Vepřové nudličky Stroganov, dušená rýže (1,7,9)
3. Zeleninový salát s grilovaným sýrem halloumi a cherry rajčaty, toast

(1,3,7,9) (191kcal)

4. Zapečené smetanové brambory s brokolicí a sýrem (1,3,7,9)
Dezert: Borůvkový pie

Pátek 23.07.

15 Kč

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

1. Španělský ptáček, houskový knedlík/rýže (1,3,7,9)
2. Kuřecí prso na slanině se smetanovou omáčkou, šťouchané brambory

(1,3,7,9)

3. Vepřové medailonky zapečené s nivou, zeleninový kuskus (1,3,7) (198kcal)
4. Bramborová roláda se špenátem, sázené vejce, cibulka (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

