PLAŇANSKÁ BAŠTA - JÍDELNÍ LÍSTEK
Jméno:

tel.:

plananskabasta.cz
48.týden
23.11.-27.11.2020
NABÍDKA KNEDLÍKŮ:
Houskový 600g…….18,Bramborový 500g………25,Polévka
Hrstková /1,9/
Menu č.1
Maďarský vepřový guláš,houskový knedlík /1,3/
PO Menu č.2
Mexické těstoviny/vepř.maso,rajčata,fazole,hrášek,těstoviny/ 1,3
23.11. Menu č.3
Kuřecí směs s rajčaty,dušená rýže /1/
Menu č.4
Kotlíkový guláš/vepř.maso,brambory,mrkev/chléb 1,3
Menu č.5
Zeleninový salát s tuňákem /4/
Polévka
Frankfúrská s uzeninou a bramborami /1/
Menu č.1
Koprová omáčka s vejcem/2ks/houskový knedlík /1,3,7/
ÚT Menu č.2
Francouzské brambory s uzeným masem /3,7/
24.11. Menu č.3
Cmunda po kaplicku /1,3/
Menu č.4
Lívance s ovocem a zakysanou smetanou /1,3,7/
Menu č.5
Zeleninový salát s kuřecím masem,ananasem a dresinkem /7/
Polévka
Hovězí vývar s domácími nočky a zeleninou /1,3,9/
Menu č.1
Vepřová pečeně,bramborový knedlík,zelí /1,3/
ST
Menu č.2
Balkánský vepřový plátek/balkán,rajče/dušená rýže /1,7/
25.11. Menu č.3
Zapečená brokolice s kuřecím masem,brambory a smetanou /3,7/
Menu č.4
Uzené kuře,bramborová kaše /7/
Menu č.5
Řecký salát s olivami /7/
Polévka
Kulajda /1,3,7/
Menu č.1
Vařené uzené maso,křenová omáčka,houskový knedlík /1,3,7/
ČT
Menu č.2
Pečený bůček s nádivkou,lepenice /1,3/
26.11. Menu č.3
Krůtí ragú,šunková rýže /1/
Menu č.4
Tvarohové knedlíky plněné ovocem a tvarohem /1,3,7/
Menu č.5
Čočkový salát se šunkou a zeleninou
Polévka
Gulášová s bramborami /1/
Menu č.1
Hovězí pečeně po španělsku,houskový knedlík /1,3,7/
PÁ Menu č.2
Smažený karbanátek,bramborová kaše,okurka /1,3,7/
27.11. Menu č.3
Vepřové medailonky na slanině a fazolkách,šťouchané brambory/1/
Menu č.4
Nudle s kuřecím masem a žampionovou omáčkou /1,3,7/
Menu č.5
Bageta se šunkou,sýrem a okurkou /1,7/

Cena jídla, není-li uvedeno jinak 69,-. Cena jídla v misce 75,-

Alergeny obsažené v pokrmech jsou uvedeny v závorkách za jednotlivými jídly.
1-lepek/pšenice,žito/2-korýši, 3-vejce, 4-ryby,6-sojové body, 7-mléko,8-ořechy,9-celer, 10-hořčice

Objednávky přijímáme do 13hod (den předem)! Změna jídla vyhrazena!!
telefon: 702 186 652
email: plananskabasta@seznam.cz
Výrobce: Karel Freund,28104 Plaňany
samostatná polévka bez hlavního jídla 20,Při přípravě jídla vycházíme s normy 120g syrového masa /porce (případně uvedeno u jídla)
Menu č.5: 350g /není-li uvedeno jinak/

