STRAVOVACÍ PROVOZ

JÍDELNÍ LÍSTEK

od 1.12.2018 – 31.12.2018
Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce

Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne.
Odhlášení nebo změnu varianty stravy (1,2,3) nahlašte pouze na níže uvedená čísla:
vedoucí kuchyně na tel.: 417 770 010, mobilní telefon: 731 557 603, 737 208 848
v případě nutnosti o víkendech a svátcích:
recepce Domova na Pahorku na tel.: 417 770 011 (pouze předá informaci nejbližší
následující pracovní den do stravovacího provozu)
(Jiné osoby nemají o Vámi objednané stravě informace a nemohou řešit ani připomínky nebo
reklamace k dodávané stravě. Odpovědný je pouze stravovací provoz !!!!!)

Úhrady lze platit HOTOVĚ pracovnici rozvážející stravu nebo vedoucí stravovacího provozu na adrese
kanceláře: Domov na Dómském pahorku (přízemí) Zahradnická ulice, Litoměřice nebo bankovním
převodem.
Úhrady placené přes banku posílejte na účet: 19 – 5927090227/0100
Při platbě bankou uveďte do „Zprávy pro příjemce“ své příjmení a jméno (klient odebírající obědy), měsíc
(za který obědy platíte). Nezadávejte trvalé příkazy, protože se částky v jednotlivých měsících mění dle
odebrané stravy!!!!

Sobota:
1.12.2018

Polévka hovězí s nudlemi (1,3,9)
Krůtí nudličky na paprice, rýže (1)

Neděle:
2.12.2018

Polévka s krupicovými noky (1,3)
Vepřová pečeně, kedlubnové zelí, knedlík (1,3,7)

Pondělí:

Polévka brokolicová s vločkami (1)
1. Vepř. nudličky na rajském protlaku, kolínka (1,3,7)
2. Smažené žampiony, brambor, tatarka (1,3,7)
3. Uzené stehno, brambor, salát (1)

3.12.2018

Úterý:
4.12.2018

Polévka hovězí s masem a krupicí (1,9)
1. Pečená vinná klobása, brambor, salát (1,)
2. Rozlítaný ptáček z vepř. masa, knedlík (1,3,10)
3. Vejce, koprová omáčka, knedlík (1,3,7)

Středa:
5.12.2018

Čtvrtek:
6.12.2018

Pátek:
7.12.2018

Polévka s písmenky (1,3)
1. Mexická pečeně s hráškem, rýže (1)
2. Čevabčiči, br. kaše, červená řepa (1,3,7)
3. Buchty s tvarohem a povidly (1,3,7)
Polévka uzená s krupkami (1)
1. Frankfurtská pečeně, rýže ( (1)
2 Dušené ledvinky, brambor (1,3)
3. Lasagne se špenátem a riccotou (1,3,7)
Polévka s játrovou rýží (3)
1. Vepřový smažený řízek, brambor, okurka (1,3,7)
2.
3.

Sobota:
8.12.2018

Polévka slepičí s nudlemi (1,3,9)
Halušky s uzeným a zelím (1,3)

Neděle:
9.12.2018

Polévka zeleninová (9)
Vepřové na houbách, rýže (1,7)

Pondělí:

Polévka špenátová (1)
1. Vepřové po uzenářsku, těstoviny (1,3)
2. Kedlubny dušené ve smetaně, brambor (1,7)
3. Rizoto s kuřecím masem, červená řepa ()

10.12.2018

Úterý:
11.12.2018

Středa:
12.12.2018

Čtvrtek:
13.12.2018

Polévka hovězí s rýží (9)
1. Segedínský guláš, knedlík (1,3,7)
2. Kuřecí řízek s bešamelem, br. kaše, salát (1,7)
3. Celerové krokety se sýrem, brambor, salát (1,3,7)
Polévka bramborová s houbami (1)
1. Játrová omáčka, těstoviny (1,3,7)
2. Krůtí pečeně, míchaná zelenina, brambor (1,9)
3. Bavorské vdolky(1,3,7)
Polévka drůbeží s drobením (1,3)
1. Zamagurská pečeně, knedlík (1,3,7 )
2. Masová haše, bramborová kaše, salát (1,3,7)
3. Květák s vejci, brambor, salát (3)

Pátek:
14.12.2018

Polévka kaldoun (1)
1. Vařené vejce, čočka na kari, okurka (1,3)
2. Pečené kuře, brambor, kompot (1)
3 Kuřecí maso v listovém těstě, duš. zelenina (1,3)

Sobota:
15.12.2018

Polévka rajská (1)
Selský guláš s křenem, knedlík (1,3,7)

Neděle:
16.12.2018

Polévka drůbeží s nudlemi (1,3,9)
Kuřecí roláda, šťouchaný brambor, salát (1,3,7)

Pondělí:

Polévka drůbeží s kapáním (1)
1. Vepřové maso, zadělávaná fazolka, brambor (1)
2. Kuřecí rizoto, obloha ()
3. Azu po tatarsku, rýže (1)

17.12.2018

Úterý:
18.12.2018

Středa:
19.12.2018

Čtvrtek:
20.12.2018

Pátek:
21.12.2018

Polévka pórková (1)
1. Kotleta na hořčici, brambor, salát (1,10)
2. Francouzské brambory, okurka (3,7)
3. Těstovinový salát s kuřecím masem, pečivo (1,3)
Polévka rajská s nudlemi (1,3)
1 Maďarský guláš, bramborový knedlík (1,3)
2. Smažený hermelín, brambor, tatarka (1,3,7)
3. Dukátové buchtičky s krémem (1,3,7)
Polévka cibulačka s nočky (1,3)
1. Kuře v paprikovo-houbové omáčce, knedlík (1,3,7)
2. Uzené maso, hrachová kaše, okurka (1)
3. Rybí filé na másle, br. kaše, salát (1,3,4,7)
Polévka hovězí s drobením (1,3,9)
1. Krůtí pečeně, hrášek s mrkví, brambor (1)
2 Omeleta se sýrem, br. kaše, kompot (1,3,7)
3. Bramborové šišky se strouhankou (1,3)

Sobota:
22.12.2018

Polévka drůbeží s vejcem (3)
Vinná klobása, br. kaše, salát (1,3,7)

Neděle:
23.12.2018

Polévka celerová (1,9)
Frankfurtská pečeně, těstoviny (1,3)

Pondělí:
24.12.2018

Úterý:
25.12.2018

Středa:
26.12.2018

Čtvrtek:
27.12.2018

Pátek:
28.12.2018

Polévka rybí s houskou (1,4,9)
1. Houbový kuba, okurka (1)
2.
3.
Polévka slepičí s nudlemi (1,3)
1. Hovězí svíčková pečeně, knedlík (1,3,7)
2.
3.
Polévka s krupicovými nočky (1,3)
1. Moravský vrabec, červené zelí, br. knedlík (1,3)
2.
3.
Polévka květáková (1)
1. Karbanátky, br. kaše, salát(1,3,7)
2. Mexická pečeně, těstoviny (1,3)
3. Nudle s tvarohem (1,3,7)
Polévka selská (1)
1. Vepřové maso, koprová omáčka, knedlík (1,3,7)
2. Hovězí pečeně na pepři, knedlík (1,3,7)
3. Rybí filet po jadransku, br. kaše (1,3,4,7)

Sobota:
29.12.2018

Polévka bulharská (1)
Pečené kuře, baby mrkev, brambor (1)

Neděle:
30.12.2018

Polévka s písmenky (1,3,9)
Vepřové po štěpánsku, rýže (1)

Pondělí:

Polévka z vaječné jíšky (1,3)
1. Vepřová pečeně, špenát, knedlík (1,3,7)
2.
3.

31.12.2018

JÍDELNÍ LÍSTEK

od 1.12.2018 – 31.12.2018
Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce
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