PLAŇANSKÁ BAŠTA - JÍDELNÍ LÍSTEK
Jméno:

tel.:

plananskabasta.cz
3.týden
17.1.-21.1.2022
NABÍDKA KNEDLÍKŮ:
Houskový 600g…….18,Bramborový 500g………25,Polévka
Pórkový krém /1,7/
Menu č.1
Vepř.plec ve smet-houbové omáčce,houskový knedlík /1,3,7/
PO Menu č.2
Kuřecí směs po thajsku,dušená rýže /1/
17.1. Menu č.3
Italské kuřecí rizoto se smetanou a žampiony /7/
Menu č.4
Kovbojské fazole s klobásou,chléb /1,3/
Menu č.5
Zeleninový salát se 4 druhy sýra /7/
Polévka
Hovězí vývar se zeleninou a nočky /1,3,9/
Menu č.1
Hovězí plátek na hořčici,dušená rýže /1,10/
ÚT Menu č.2
Přírodní krkovička,šťouchané brambory /1/
18.1. Menu č.3
Kuřecí steak se sýrovou omáčkou,těstoviny /1,3,7/
Menu č.4
Bavorské vdolečky s povidly a smetanou /1,3,7/
Menu č.5
Bageta s kuřecími stripsy a budapešťskou pomazánkou /1,3,7/
Polévka
Hráškový krém /1,7/
Menu č.1
Štěpánská vepřová pečeně,houskový knedlík /1,3,9,10/
ST
Menu č.2
Vepřová kýta po cikánsku,těstoviny /1,3/
19.1. Menu č.3
Smažený karbanátek,bramborová kaše,okurka /1,3,7/
Menu č.4
Čočka na kyselo,uzené maso,okurka /1/
Menu č.5
Ovocný salát s musli,banánem,ananasem a jogurtem /1,7/
Polévka
Uzená s masem a kroupami /9/
Menu č.1
Plněná bůčková roláda,bramborový knedlík,zelí /1,3/
ČT
Menu č.2
Kuřecí Stroganoff,dušená rýže /1,7/
20.1. Menu č.3
Rybí steak s pepřovým přelivem,opečené brambory /1,4,7/
Menu č.4
Tvarohové knedlíky s ovocem a zakysanou smetanou /1,3,7/
Menu č.5
Trhaný salát s paprikou,okurkou,kuř.masem a dresinkem /7/
Polévka
Asijská s kuřecím masem a rýžovými nudlemi /1,3/
Menu č.1
Vepřové maso na česneku,bramborový knedlík,špenát /1,3,7/
PÁ Menu č.2
Kuřecí řízek v těstíčku,šťouchané brambory,okurka /1,3,7/
21.1. Menu č.3
Opečená klobása,nastavovaná kaše,okurka /7/
Menu č.4
Tortilla plněná kuřecí směsí se zeleninou /1,3/
Menu č.5
Hamburger na zeleninové peřince ,dresink /7/

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/
,

