PLAŇANSKÁ BAŠTA - JÍDELNÍ LÍSTEK
Jméno:

tel.:

plananskabasta.cz
18.týden
3.5.-7.5.2021
NABÍDKA KNEDLÍKŮ:
Houskový 600g…….18,Bramborový 500g………25,Polévka
Čočková /1,9/
Menu č.1
Vepřová kýta po cikánsku,houskový knedlík /1,3,7,9/
PO Menu č.2
Kuřecí Samuraj/šunka,pórek,cibule,paprika/bramboráčky /1,3,7/
3.5. Menu č.3
Špagety Carbonara/slanina,vejce,smetana/ 1,3,7
Menu č.4
Gnocchi ve smetanové omáčce s kuřecím masem a špenátem /1,3,7/
Menu č.5
Salát Caprese /mozzarela,rajčata,olivový olej,bazalka/ 7
Polévka
Asijská s kuřecím masem,nudlemi a zeleninou /1,3/
Menu č.1
Pečené kuře na slanině,bramborový knedlík,špenát /1,3,7/
ÚT Menu č.2
Císařský vepř.závitek/žamp.niva,slanina/dušená rýže /1,7/
4.5. Menu č.3
Vepřový steak s baby karotkou,šťouchané brambory
Menu č.4
Rýžový nákyp s meruňkami /7/
Menu č.5
Zeleninový salát s marinovaným kuřecím masem a dresinkem /7/
Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a rýží /9/
Menu č.1
Hovězí Stroganoff,dušená rýže /1,7/
ST
Menu č.2
Kuřecí směs Rumcajs/žamp,kari,kozí rohy,smetana/těstoviny 1,7
5.5. Menu č.3
Kuřecí paličky v medové marinádě a česneku,šťouchané brambory
Menu č.4
Obalovaný květák,vařené brambory,tatarská omáčka /1,3,7/
Menu č.5
Ovocná bomba s jogurtem a musli /7/
Polévka
Frankfúrská s klobásou a bramborami /1/
Menu č.1
Španělský vepřový ptáček,dušená rýže /1,3,7/
ČT
Menu č.2
Milánské špagety /šunka,žampiony,sýr/ 1,3,7
6.5. Menu č.3
Kuřecí steak s fazolkami,vařené brambory /1,7/
Menu č.4
Perník politý čokoládou /1,3,7/
Menu č.5
Obložené chlebíčky se šunkou a sýrem 3 ks /1,3,7/
Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi /1,3,9/
Menu č.1
Pečená krkovice,chlupaté kledlíky,zelí /1,3,7/
PÁ Menu č.2
Vepřový řízek z kotlety,bramborová kaše,okurka /1,3,7/
7.5. Menu č.3
Mix gril/kuřecí,vepř.uzené/opečené brambory,tatarská omáčka /7/
Menu č.4
Buřty na černém pivu,chléb /1/
Menu č.5
Holandský sýrový salát /3,7/

Cena jídla, není-li uvedeno jinak 74,-. Cena jídla v misce 80,-

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 25,Při přípravě jídla vycházíme s normy 120g syrového masa /porce (případně uvedeno u jídla)
Menu č.5: 350g /není-li uvedeno jinak/

