e-mailem: sluncedk@post.cz
Týden 49

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 30.11.

Hovězí vývar s masem a nudlemi (1a,3,7,9)

95 Kč 90 Kč

NE

1. Vepřové výpečky, bramborové špalíčky, špenát(1,3,7,9)
2. Zapečené těstoviny s uzeným masem, kys.okurka (1,3,7,9,12)
3. Caesar salát s kuřecím masem a krutony (1,3,4,7,9) (246kcal)
4. Špagety s houbovou omáčkou, sýr (1,3,7,9)

Úterý 01.12.

Zeleninový krém (9)

1. Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory (1,9)
2. Kuře na paprice, houskový knedlík/těstoviny (1,3,7,9)
3. Grilovaná krkovice s žampionovou omáčkou, restovaná plodová zelenina (7,9) (307kcal)

4. Hrachová kaše, vařené vejce, kys.okurka, cibulka (1,3,9,12)

Středa 02.12.

Boršč (7,9,12)

1. Kotleta na houbách, houskový knedlík/rýže (1,3,7,9)
2. Ovocné kynuté knedlíky s žahourem (1,3,7)
3. Krůtí nudličky s ananasem, rýže (9) (206kcal)
4. Zeleninový salát s grilovaným hermelínem, toast (1,3,7)

Čtvrtek 03.12.

Špenátová (1,3,9)

1. Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, cibulka (1a,3,7,9,12)
2. Boloňské špagety se sýrem (1,3,7)
3. Zeleninový salát s tuňákem a vejcem, toast (1,3,4,7,9) (225kcal)
4. Smažené žampiony, vařené brambory, tat.om. (1,3,7)

Pátek 04.12.

Drůbeží s hráškovým svítkem (1a,3,7,9)

1. Hovězí guláš, houskový knedlík/těstoviny (1,3,7,9)
2. Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7)
3. Kuřecí směs s hlívou ústřičnou, rýžové nudle (9) (199kcal)
4. Bramborové gnocchi se špenátem a smetanou, parmezán (1,3,7)

Sobota 05.12.

Kuřecí vývar s nudlemi (1,3,7,9)

1. Špagety Carbonara s parmezánem (1,3,7,9)
2. Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory (1,3,7,9)

Neděle 22.11.

Slepičí s rýží (9)

1. Kuřecí prsíčko ve smetanové omáčce se špenátem, hranolky (1,3,7,9)
2. Vepřová kotleta na hořčici, vařené brambory (9,10)

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

