PLAŇANSKÁ BAŠTA - JÍDELNÍ LÍSTEK
Jméno:

tel.:

plananskabasta.cz
19.týden
10.5.-14.5.2021
NABÍDKA KNEDLÍKŮ:
Houskový 600g…….18,Bramborový 500g………25,Polévka
Krupicová s vejcem /1,3,9/
Menu č.1
Vepřová kýta ve smet.-houbové omáčce,houskový knedlík /1,3,7/
PO Menu č.2
Krakonošova směs/vepř.maso,kys.smetana,vejce,houby /rýže 3,7
10.5. Menu č.3
Kuřecí prsíčka v rajčatovo-paprikové omáčce,kuskus
Menu č.4
Penne s kuřecím masem,špenátem a smetanou /1,3,7/
Menu č.5
Těstovinový salát s vejcem,hermelínem a majonézou /1,3,7/
Polévka
Bramboračka s houbami /1,9/
Menu č.1
Segedínský guláš,houskový knedlík /1,3,7/
ÚT Menu č.2
Kuřecí steak s opečenou slaninou a cibulkou,americké brambory
11.5. Menu č.3
Smažené žampiony,vařené brambory,tatarská omáčka /1,3,7/
Menu č.4
Bublanina s ovocem,kakao /1,3,7/
Menu č.5
Řecký salát s olivami /7/
Polévka
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou /1,3,9/
Menu č.1
Vepřová plec na divoko,houskový knedlík /1,9/
ST
Menu č.2
Tatranské kotlety /lečo,salám,sýr/těstoviny /1,7/
12.5. Menu č.3
Steak z krkovičky marinovaný v pivu a česneku,šťouch.brambory
Menu č.4
Plněný karbanátek sýrem,bramborová kaše /1,3,7/
Menu č.5
Salát z červené čočky,rajčaty,slaninou,cibulkou a polníčkem
Polévka
Kulajda /3,7/
Menu č.1
Vepřové kostky na zelenině,bramborový knedlík /1,9/
ČT
Menu č.2
Kuřecí soté na žampionech a kapiích,dušená rýže /1,7/
13.5. Menu č.3
Cordon blue,bramborová kaše /1,3,7/
Menu č.4
Kynutý štrůdl s tvarohem a jablky /1,3,7/
Menu č.5
Salát z čínského zelí,šunky,kukuř,sýru,jogurtu,dij.hořčice /7,10/
Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a nočky /1,3,9/
Menu č.1
Knedlíky plněné uzeným masem,zelí,cibulka /1,3/
PÁ Menu č.2
Kuřecí řízek na ruby,bramborová kaše,okurka /1,3,7/
14.5. Menu č.3
Palačinka s kuřecím masem,špenátem a balkánským sýrem /1,3,7/
Menu č.4
Ovar s vepř.kolena 250g,křen,hořčice,chléb /1,3,10/
Menu č.5
Zeleninový salát s kuřecími stripsy a dresinkem /1,3,7/

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/

