JÍDELNÍ LÍSTEK
10.1.- 14.1.
Ceny jídel: Menu s polévkou 119 Kč; Bez polévky 109 Kč; Polévka samotná 35 Kč

PONDĚLÍ
220g
120g

ÚTERÝ
150g

Polévka: Hrachová polévka s uzeninou a máslovými
krutony
1 – Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, parmazán
2 – Smažené rybí filé, bramborová kaše, citron, zelný
salát

Polévka: Bramborová krémová s restovanou slaninou
1 – Kuličky z mletého masa v rajské omáčce, houskový
knedlík
2 – Kuřecí rarášci, smažené hraolky, tatarská omáčka,
rajčatový salátek

120g

STŘEDA
120g
220g

Polévka: Kuřecí vývar s masem a celestýnskými nudlemi
1 – Vepřový guláš, bramboráčky, čerstvá cibule
2 – Zapečené šunkové flíčky, červená řepa, okurkový
salát

ČTVRTEK
120g
120g

Polévka: Brokolicová krémová polévka, máslové krutony
1 – Španělský ptáček, dušená rýže
2 – Kuřecí nudličky s omáčkou z modrého sýra, opečené
brambory, míchaný zeleninový salát

PÁTEK
120g

Polévka: Dršťková
1 – Vepřový nebo kuřecí řízek, šťouchyané brambory,
citron
2 – Žemlovka s tvarohem a jablky
Mrkvový salátek s jablky

120g

!!!! NA DVA TÝDNY JE ZMĚNA TEL.ČÍSLA NA OBJEDNÁVKY!!!!!
Objednávky prosíme telefonicky na 775332879, nebo 728957934 nejpozději do 8.30h
toho dne.

JÍDELNÍ LÍSTEK
Jídelní lístek online



Web: www.stadleckarestaurace.cz/jidelni-listek/
Facebook: https://www.facebook.com/stadleckarestaurace/

Chcete znát seznam alergenů? Požádejte, prosím, obsluhu.

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu
označování dle směrnice 1169/11 EU
1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny
ohrožující život
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy
ořechů
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg,
l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich
Běžné potravinové alergeny:
Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních
potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Za
další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve,
jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.
VÁŽENÍ HOSTÉ, NAŠE JÍDLA MOHOU OBSAHOVAT ALERGENY PODLE
VYPSANÉHO SEZNAMU, POKUD SI NEJSTE JISTI, ZDA SI MŮŽETE BEZ
OBAV POCHUTNAT NA NAŠEM JÍDLE, RÁDI VÁM VYSVĚTLÍME
PODROBNÉ SLOŽENÍ NÁMI PŘIPRAVOVANÝCH POKRMŮ

