PLAŇANSKÁ BAŠTA - JÍDELNÍ LÍSTEK
Jméno:

tel.:

plananskabasta.cz
2.týden
10.1.-14.1.2022
NABÍDKA KNEDLÍKŮ:
Houskový 600g…….18,Bramborový 500g………25,Polévka
Čočková /1/
Menu č.1
Vepřové kostky na divoko,houskový knedlík /1,3,7/
PO Menu č.2
Balkánský plátek/rajče,balkán/dušená rýže /1,7/
10.1. Menu č.3
Kuřecí stehýnko,zeleninové ragú,kuskus
Menu č.4
Palačinky s jahodami a zakysanou smetanou /1,3,7/
Menu č.5
Těstovinový salát s hermelínem,vajíčkem a šunkou /1,3,7/
Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a kapáním /1,3,9/
Menu č.1
Znojemská vepřová pečeně,houskový knedlík /1,3,7/
ÚT Menu č.2
Cmunda po kaplicku /1,3,7/
11.1. Menu č.3
Kuřecí kousky na medu se sezamem a zeleninou,dušená rýže /1/
Menu č.4
Vepřová plec,dušená mrkev,vařené brambory /1/
Menu č.5
Bageta se šunkou,sýrem,vajíčkem a okurkou /1,3,7/
Polévka
Rajská s těstovinami /1,3/
Menu č.1
Uzené maso,křenová omáčka,houskový knedlík /1,3,7/
ST
Menu č.2
Krůtí steak na rozmarýnu,těstoviny /1,3/
12.1. Menu č.3
Katův šleh/ostré/opečené brambory /1/
Menu č.4
Masová jehla/kuř+vepř/vařené brambory,tatarská omáčka /7/
Menu č.5
Thajský salát s kuřecím masem,nudlemi a zeleninou/1,3/
Polévka
Domácí bramboračka s houbami /1,9/
Menu č.1
Segedínský guláš,houskový knedlík /1,3,7/
ČT
Menu č.2
Vepřová játra na cibulce,dušená rýže /1/
13.1. Menu č.3
Uzené kuře,bramborová kaše /7/
Menu č.4
Buchty s tvarohem a povidly /1,3,7/
Menu č.5
Bavorský salámový salát s okurkou,cibulí a kápií
Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi /1,3,9/
Menu č.1
Pečené koleno,bramborový knedlík,zelí /1,3/
PÁ Menu č.2
Vepřový řízek,bramborová kaše,okurka /1,3,7/
14.1. Menu č.3
Fazole na kyselo,opečená klobása,okurka /1/
Menu č.4
Obalovaná treska s brokolicí,šťouchané brambory /1,3,4/
Menu č.5
Zeleninový salát s kuřecími stripsy /1,3/

Cena jídla, není-li uvedeno jinak 80,-. Cena jídla v misce 85,-

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: 400g /není-li uvedeno jinak/
,

