
  
 

 

Jí delní  lí stek – prodejna 
 
 27. 3. 2023 Špenátová s máslovými krutony [1,3,7]…..….………………….………………..….        35,- Kč 

         1. 130g/ Fish and Chips, hráškové pyré [1,3,4,7] ………................................................…    110,- Kč 

         2. 150g/ Vepřový debrecínský guláš, těstoviny [1,3]……………………………..…….....….    110,- Kč 

 

28. 3. 2023 Kuřecí vývar s masem a nudlemi [1,7,9]………………….…..…………….………….       35,- Kč 

        1. 330g porce/ Rýžový nákyp s kompotovaným ovocem[1,3,7]……….............................…      95,- Kč 

        2. 120g Hovězí maso na pepři, bramborové knedlíky [1,3,]  ……….……............................    129,- Kč 

 

29. 3. 2023  Kulajda [1,3,7]………………………………………………………………..……….…..…    35,- Kč 

          1. 150g  Kuře pečené na způsob bažanta, vařené brambory [1,3] .....................................   119,- Kč 

          2. 100g/ Zvěřinové ragú na víně, houskové knedlíky [1,3,7,12]..........................................    129,- Kč 

 

30. 3. 2023 Zeleninový vývar s drobením [1,3,9]  …………………………………………………         35,- Kč     

           1. 300g porce/ Gnocchi s masem a smetanovou omáčkou [1,3,7].......................... ......       119,- Kč 

           2. 150g  Frankfurtský závitek, dušená rýže [1,3,12]...…….............................................       129,- Kč 

 

31. 3. 2023  Bramborová polévka na kyselo  [1,3,7]…………………….................................…….    35,- Kč 

          1. 320g porce/ Chilli con carne s mletým masem, domácí chléb [1,3] ………………………  119,- Kč 

          2. 110g Husarská roláda z krkovice, bramborová kaše s pečeným česnekem  [1,3,7]....…  119,- Kč 

 

Objednávky jídel: 
Telefon : 474 774 840 prodejna 

Telefon : 474 774 849, mobil 770 106 539 kancelář 

E-mail : krabcova@tgacv.cz 

  

Výdej obědů: 
Pondělí – čtvrtek: 11:30–13:30 hod. 

Pátek: 11:30–12:45 hod. 

Možný i odnos s sebou za příplatek 6,- Kč, polévka 4,- Kč 

Označení alergenů:  
1 – obiloviny obsahující lepek                8 – skořápkové plody a výrobky z nich  
2 – korýši a výrobky z nich    9 – celer a výrobky z něj 
3 – vejce a výrobky z nich    10 – hořčice a výrobky z ní 
4 – ryby a výrobky z nich    11 – sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 
5 – podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich 12 – oxid siřičitý a siřičitany 
6 – sójové boby (sója) a výrobky z nich                13 – vlčí bob (lupina) a výrobky z něj   
7 – mléko a výrobky z něj    14 – měkkýši a výrobky z nich 

 
 

Jídlo objednávejte nejpozději den předem do 9.00 hodin (pracovní den). Děkujeme. 
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