STRAVOVACÍ PROVOZ

JÍDELNÍ LÍSTEK

od 1.1.2019 – 31.1.2019
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: 43 – 6389370217/0100
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!!!!

Úterý:
1.1.2019

Středa:
2.1.2019

Čtvrtek:
3.1.2019

Polévka drůbeží s kapáním (1,3)
1. Uzené maso, čočka na kyselo, okurka (1)
2.
3.
Polévka fazolová (1)
1. Hovězí guláš, těstoviny (1,3)
2. Těstoviny zapeč. s brokolicí a nivou, salát (1,3,7)
3. Ovocné knedlíky (1,3,7)
Polévka slepičí s nudlemi (1,3)
1. Vepřové maso, rajská omáčka, knedlík (1,3,7)
2. Kuře na paprice, knedlík (1,3,7)
3. Palačinka se špenátem, br. kaše (1,3,7)

Pátek:
4.1.2019

Polévka s masovou rýží (1)
1. Kuřecí ragů se zeleninou, rýže (1)
2. Smažené rybí prsty, br. kaše (1,3,4,7)
3. Žemlovka s tvarohem a jablky (1,3,7)

Sobota:
5.1.2019

Polévka drůbeží s kapáním (1,3)
Špagety po boloňsku (1,3)

Neděle:
6.1.2019

Polévka rajská s rýží (1)
Vepřové po zahradnicku, knedlík (1,3,7)

Pondělí:

Polévka rajská se strouháním (1,3)
1. Krkonošský závin, rýže (1)
2. Pečená paprika, brambor (1)
3. Rizoto s kuřecím masem, salát ()

7.1.2019

Úterý:
8.1.2019

Středa:
9.1.2019

Čtvrtek:
10.1.2019

Pátek:
11.1.2019

Polévka hovězí s písmenky (1,3)
1. Hovězí maso, křenová omáčka, knedlík (1,3,7)
2. Zabijačkový guláš, knedlík (1,3,7)
3. Zapečený celer, brambor (3,9)
Polévka gulášová (1)
1. Pečené kuře, brambor, kompot (1)
2. Hovězí po italsku, brambor (1)
3. Palačinky s džemem (1,3,7)
Polévka cibulačka s noky (1)
1. Těstoviny po šumavsku, červená řepa (1,3,7)
2. Katův šleh, bramboráčky (1,3)
3. Vařené vejce, hrachová kaše, okurka (1,3)
Polévka kapustová (1)
1. Smažené rybí prsty, br. kaše, okurka (1,3,4,7)
2. Vepřové po pražsku, rýže (1,3)
3. Houbový guláš s červenou fazolí, pečivo (1,3,7)

Sobota:
12.1.2019

Polévka kaldoun (1)
Flíčky s uzeným a zelím, červená řepa (1,3)

Neděle:
13.1.2019

Polévka drůbeží s nudlemi (1,3,9)
Vepřová krkovice, špenát, knedlík (1,3,7)

Pondělí:
14.1.2019

Úterý:
15.1.2019

Středa:
16.1.2019

Čtvrtek:
17.1.2019

Pátek:
18.1.2019

Polévka bramboračka s houbami (1,9)
1. Kuřecí ragů se zeleninou, těstoviny (1,3)
2. Francouzské brambory, okurka (3,7)
3. Těstovinový salát s kuřecím masem, pečivo (1,3)
Polévka slepičí s rýží a hráškem (9)
1. Kuřecí smažený řízek, šť. brambor, salát (1,3,7)
2. Vepřový plzeňský guláš, knedlík (1,3,7)
3. Rybí filé po jadransku, br. kaše (1,3,4,7)
Polévka kozí brada (1)
1. Vepřová směs s pórkem, rýže (1)
2. Pečené kuře, nádivka, brambor (1,3,7)
3. Dukátové buchtičky s krémem (1,3,7)
Polévka hovězí s knedlíčky (1)
1. Hovězí maso, rajská omáčka, knedlík (1,3)
2. Sekaný řízek se sýrem, br. kaše, salát (1,3,7)
3. Čočkový salát s moravankou, pečivo (1,3)
Polévka kedlubnová (1)
1. Kuřecí roláda, rýže, kompot (1)
2 Ovocné placky s jablky (1,3,7)
3. Houbařské bramboráky plněné (1,3)

Sobota:
19.1.2019

Polévka s játrovou rýží (1,3,7)
Kotleta po srbsku, těstoviny (1)

Neděle:
20.1.2019

Polévka drůbeží s drobením (1,3,9)
Svíčková pečeně, knedlík (1,3,7)

Pondělí:

Polévka dršťková (1)
1. Vepřové na paprice, rýže (1)
2. Kuřecí kapsa z list. těsta, dušená zelenina (1,3)
3. Dušené ledvinky, rýže (1)

21.1.2019

Úterý:
22.1.2019

Polévka drůbeží s nudlemi (1,3,9)
1. Vepř. pečeně, bílé zelí, br. knedlík (1,3)
2. Masová haše, bramb. kaše, salát (1,3,7)
3. Liberecký párek, čočka na kyselo, okurka (1)

Středa:
23.1.2019

Čtvrtek:
24.1.2019

Pátek:
25.1.2019

Polévka selská (1)
1. Hovězí maďarský guláš, knedlík (1,3,7)
2. Vepřové v kedlubnách, brambor (1)
3. Žemlovka s tvarohem a jablky (1,3,7)
Polévka drožďová ( 1)
1. Smažený květák, brambor, tatarka (1,3,7)
2. Kuře na žampionech, rýže (1)
3. Rizoto po srbsku, obloha (1,3,7)
Polévka zeleninová (1)
1. Plněné bramb. knedlíky uzeným masem, zelí (1,3)
2. Mexická pečeně s hráškem, těstoviny (1,3)
3. Krupicová kaše se skořicí, kompot (1,7)

Sobota:
26.1.2019

Polévka drůbeží s nudlemi (1,3,9)
Kuře po myslivecku, knedlík (1,3,7)

Neděle:
27.1.2019

Polévka bulharská (1)
Pečený karbanátek, brambor, obloha (1,3,7)

Pondělí:

Polévka brokolicová (1,3)
1. Vepřové maso, koprová omáčka, knedlík (1,3,7)
2. Vepřový guláš, knedlík (1,3,7)
3. Kovbojské fazole, pečivo (1,3)

28.1.2019

Úterý:
29.1.2019

Středa:
30.1.2019

Čtvrtek:
31.1.2019

Polévka hovězí s rýží ()
1. Vinná klobása, brambor, kys. zelí ()
2. Kuře ala bažant, br. knedlík (1,3)
3. Rybí filet na másle, br. kaše, salát (1,3,4,7)
Polévka
1. Sanitární den
2.
3.
Polévka hrstková (1)
1. Bratislavské plecko, knedlík (1,3,7)
2. Vepř. závitek s křenem, brambor, kompot (1)
3. Kuřecí kung-pao, rýže (1)
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