Jídelní lístek J + V Fresh Food s r.o.
9.5. – 13.5. 2022
www.freshfood-usti.cz / freshfood@seznam.cz / tel/fax 475 600 518 , tel. 606 710 818

Pondělí 9.5.
Polévka
Jídlo č. 1
Jídlo č. 2
Jídlo č. 3
Jídlo č. 4
Salát č. 5

Špenátová s vejci (A1,3,7,9)
Pečené kuřecí stehno, brambor (A1,6)
Mexický vepřový guláš, hrášková rýže, sýr (A1,6)
Ostravská vepřová kýta , těstoviny (A1,6) (klobása)
Skořicové rohlíčky (2ks) + kynuté koláče (2ks), ovocný čaj (A1,3,5,7)
Okurkový salát s rajčaty, šunkou a kysanou smetanou, pečivo (400g) (A7/1)

Úterý 10.5.
Polévka
Jídlo č. 1
Jídlo č. 2
Jídlo č. 3
Jídlo č. 4
Salát č. 5

Ovarová kroupová (1,9)
Zabijačkový guláš s paprikou, chlupaté knedlíky (A1,6) (vepř.plec,bok,v.játra)
Provensálská kuřecí směs, špagety, sýr (šunka,pórek,koř.zelen.,kečup) (A1)
Přírodní kuřecí prsíčko, dušená rýže (A1,6)
Bramborový guláš s houbami a zeleninou, chléb (A1) (bezmasé) (fazol.lusky,mrkev)
Těstovinový salát s kuřecím masem a brokolicí (kys.smetana) (400g) (A1,7,9)

Středa 11.5.
Polévka
Jídlo č.1
Jídlo č.2
Jídlo č.3
Jídlo č.4
Salát č.5

Bramborová (A1,9)
Vepřové maso na houbách, dušená rýže (A1,6)
Zapečené filé se zeleninou a sýrem, bramborová kaše (A3,4,7,9)
Přírodní vepřové žebírko, těstoviny (A1,6)
Kynuté meruňkové knedlíky se skořicovým cukrem (A1,3,7)
Toscánské fazole s tuňákem a rajčaty, pečivo (400g) (A4,9/1)

Polévka
Jídlo č. 1
Jídlo č. 2
Jídlo č. 3
Jídlo č. 4
Salát č. 5

Francouzská s těstovinou (A1,9)
Rozlítané španělské ptáčky, houskový knedlík (A1,3,6,10)
Slepičí maso na paprice, těstoviny (A1,7)
Vepřové rizoto po srbsku, sýr, okurka (rajče,papriky) (A7)
Sýrová omáčka s těstovinovými mašličkami (A1,7) (bezmasé)
Kuskus salát s kuřecí šunkou a zeleninou (400g) (A1,9)

Čtvrtek 12.5.

Pátek 13.5.
Polévka
Dršťková (A1,9)
Jídlo č. 1
Krůtí výpečky, šumavský bramborový knedlík, červené zelí (A1,6)
Jídlo č. 2
Bělehradská kuřecí směs, špagety, sýr (rajče,paprika,česnek,protlak) (A1,7,9)
Jídlo č. 3
Vepřová játra na slanině, dušená rýže (A1,6)
Jídlo č. 4
Míchané flíčky se zelím, uzeným masem a slaninou (A1)
Salát č. 5
Čočkový salát se zeleninou a balkánským sýrem, pečivo (400g) (A7/1)
Označování alergenů je pouze informativní,každý strávník si musí tuto skutečnost pohlídat sám !!!
1 obiloviny obsahující lepek,2 korýši ,3 vejce ,4 ryby ,5 podzemn. olejná,6 sojové boby,7 mléko,
8skořápkové plody,9 celer ,10 hořčice,11 sezam.semínka, 12 oxid siřičitý, 13 vlčí bob,14 měkýši

Týdenní objednávky obědů PO-ČT od 5.oo – 13.OO hod. / změny na druhý den pouze do 1O.oo hod.!!
Změna jídelníčku vyhrazena !

SO 14.5. - HOVĚZÍ MASO NA ZELENINĚ,TĚSTOVINY
NE 15.5. - PEČENÉ KUŘECÍ STEHONO,BRAMBOROVÁ
KAŠE

