e-mailem: sluncedk@post.cz
Týden 48

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.

jídlo si vyzvednu osobně
v restauraci u okénka

Telefon

Jméno:

Příjmení:
NEPRAVDA

jídlo mně přivezte na adresu:

Polévka zdarma
Polévka

ANO

NEPRAVDA
Pondělí 23.11.

Čočková s uzeninou (1a,9)

95 Kč 90 Kč

NE

1. Vepřové na pepři, těstoviny/houskový knedlík(1,3,7,9)
2. Kuře ala bažant, rýže (9)
3. Kuřecí nudličky s pórkem a cuketou, čínské nudle(1,9) (244kcal)
4. Zeleninový salát s grilovaným sýrem halloumi(7,9)

Úterý 24.11.

Hovězí vývar s nudlemi (1a,3,9)

1. Rajská omáčka s hovězím masem, houskový knedlík/těstoviny (1,3,7,9)
2. Kuře na kokosu a kari, rýže (9)
3. Krůtí Cordon Bleu, bramborová kaše (1,3,7,9) (325kcal)
4. Květákový mozeček, vařený brambor (1,3,7,9)

Středa 25.11.

Tomatová se sýrem (7,9)

1. Selská vepřová pečeně, moravské zelí, chlupaté knedlíky (1,3,7,9,12)
2. Zapečené brambory s kuřecím masem a chedarem, kys.okurka (1,3,7,12)
3. Krůtí steak na medu a citrónu, tarhoňa (1,9) (238kcal)
4. Smažený sýr, hranolky, tat.omáčka (1,3,7,9)

Čtvrtek 26.11.

Bramboračka (1,9)

1. Čevabčiči, vařený brambor, hořčice, cibule (1a,3,7,9,10)
2. Cikánská hovězí pečeně, těstoviny/houskový knedlík (1,3,7,9)
3. Grilovaná kuřecí křídla, zelný salát, opeč.toast (1,3,7,9) (238kcal)
4. Pappardelle(těstoviny) Aglio Olio, parmezán (1,3,7)

Pátek 27.11.

Slepičí vývar s rýží (1a,3,7,9)

1. Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9)
2. Taštičky plněné povidly, pražená strouhanka (1,3,7)
3. Kuřecí plátek zapečený s hermelínem, bulgur (1,7,9) (196kcal)
4. Bramborová roláda se špenátem, sázené vejce, cibulka (1,3,7)

Sobota 28.11.

Kuřecí vývar s kapáním (1,3,7,9)

1. Vaječná omeleta se šunkou a sýrem, vařené brambory (1,3,7,9)
2. Kuřecí nudličky se sušenými rajčaty, hranolky (1,9)

Neděle 22.11.

Drůbeží vývar s nudlemi (1,3)

1. Bramborové gnocchi se slaninou a houbami ve smetanové omáčce (1,3,7,9)
2. Pikantní masová směs, opečené brambory (9)

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

95 Kč
jídlo do vaničky

90 Kč
jídlo do jídlonosiče

