Jídelní lístek
.

www.vozim.cz 3.12. - 7.12. 2018

Cena: jídlo 65,-Kč, jídlo s polévkou 70,-Kč, samotná polévka 15,-Kč,

Rozvoz obědů do firmy nebo domů, od Kolína až po Prahu,

INFOLINKA tel.: 778 000 112

(cena je včetně obalu a dopravy)

Středa

ADRESA:________________
JMÉNO:_____________ TEL.:_________________
Objednávky jídel přijímáme do 17 hodin na vyplněném lístku, na vozim.cz,
nebo e-mail: jidlodomu@email.cz
(cukrářské a pekařské výrobky objednávejte do 14 hodin)
v daný den do 7.10 hodin na tel.: 734 126 326, 774 030 779,

www.vozim.cz
Pondělí

Úterý

3.12.
Polévka zeleninová /1,7,9/
1 Uzené maso, švestková omáčka, houskové knedlíky /1,3,7/
2 Kuřecí roláda plněná špenátem a slaninou, dušená rýže /.../
3 Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka /1,3,7,10,12/
4 Zeleninové rizoto se sýrem /7,9/
5 Zeleninový talíř s marinovanými kuřecími křidélky /.../
6 Vepřový řízek, brambor, okurka /1,3,7,10,12/
7 Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka /1,3,7,10,12/
8A Kuřecí řízečky lehce pikantní, brambor /1,3,7/
8B Kuřecí řízečky lehce pikantní, bramborová kaše /1,3,7/
9 Šunko-fleky /1,3,7/
10 Hovězí maso s pepřovou omáčkou, těstoviny /1,3,7/
11 Grilované kuřecí prsíčko, zelný salát s křenem
12 Obložené bagety s kuřecími nugetkami a bylinkový dressing, 2ks /1,3,7/
4.12.
Polévka kuřecí vývar s těstovinou /1,3,6,7,9/
1 Pečená vepřová žebra, bramborové knedlíky, červené zelí /1/
2 Maďarský vepřový perkelt, těstoviny /1,3/
3 Rybí filé na másle, vařené brambory, míchaná zelenina /1,4,7,9/
4 Kynuté ovocné knedlíky s tvarohem /1,3,7/
5 Ledový salát s kuřecími kousky a česnekovým dipem /1,3,7,10/
6A Kuřecí řízek, okurka, brambor /1,3,7,10,12/
6B Kuřecí řízek, okurka, bramborová kaše /1,3,7,10,12/
7A Smažený hermelín, brambor /1,3,7,10,12/
7B Smažený hermelín, bramborová kaše /1,3,7,10,12/
8A Domácí sekaná pečeně, brambor /1,3,7/
8B Domácí sekaná pečeně, bramborová kaše/1,3,7/
9 Znojemský guláš, houskový knedlík (vepřové maso, okurka) /1,3,7/
10 Katův šleh, rýže /1,3,7/
11 Zeleninový salát s kuřecími kousky
12 Tortilla špenátová, plněná kuřecím masem a špenátem /1,3,7/
13 Medovníkový dort s kakaem a karamelem 420g /1,3,7/

ALERGENY: 1–obiloviny, 3–vejce, 4–ryby, 7–mléko, 8–ořechy, 9–celer, 10–hořčice, 12-šiřičitany
Jídla určena k okamžité spotřebě - Změna jídelního lístku vyhrazena
Váha masa v syrovém stavu - 100g

Čtvrtek

Pátek

5.8.
Frankfurtská polévka /1,9/
1 Hovězí maso vařené, koprová omáčka, houskové knedlíky /1,3,7/
2 Pečené kuřecí stehno, dušená rýže /.../
3 Zapečené těstoviny s uzeným masem /1/
4 Kapustový karbanátek, bramborová kaše /1,3,7/
5 Šopský salát /7/
6A Vepřový řízek, okurka, brambor /1,3,7,10,12/
6B Vepřový řízek, okurka, bramborový salát /1,3,7,10,12/
7A Holandský řízek se sýrem, brambor /1,3,7,10,12/
7B Holandský řízek se sýrem, bramborový salát /1,3,7,10,12/
8A Kuřecí řízečky lehce pikantní, brambor /1,3,7/
8B Kuřecí řízečky lehce pikantní, bramborový salát /1,3,7/
9A Čertův kotlík, houskový knedlík /1,3,7/
9B Čertův kotlík, chléb /1,3,7/
10 Čertovy pikantní kuřecí nudličky, rýže s chilli /1/
11 Čertův těstovinový salát (rajče,okurka,cibule,feferonky,kuřecí šunka,dip) /1,3,7/
12 Hamburger 2ks /1,3,7/
13 Vdolky (4ks) /1,3,7/
6.12.
Polévka kmínová s vejci /1,3,9/
1 Vepřový plátek sypaný sýrem, bramborová kaše /1,7,9/
2 Segedínský guláš, houskové knedlíky /1,3,7,12/
3 Kuřecí nudličky na kari, dušená rýže /3,7,10/
4 České buchty s povidly /1,3,7/
5 Zeleninový talíř s plátky roastbeefu, hořčičný dressing /10,12/
6A Kuřecí řízek, okurka, brambor /1,3,7,10,12/
6B Kuřecí řízek, okurka, bramborová kaše /1,3,7,10,12/
7A Smažený karbanátek, brambor /1,3,7,10,12/
7B Smažený karbanátek, bramborová kaše /1,3,7,10,12/
8 Jitrnice, brambor, zelí /1,3,7/
9 Hovězí na paprice, těstoviny /1,3,7/
10 Vepřové medailonky se sýrovou omáčkou, těstoviny /1,3,7/
11 Grilované kuřecí prsíčko, Coleslaw salát
12 Tortilla s kuřecím masem a zeleninou 2ks /1,3,7/
13 Medovníkový dort 420g /1,3,7/
7.12.
Polévka hovězí s kapáním /1,3,7,9/
1 Kuřecí stehno a la kachna, bramborové knedlíky, červené zelí /1,3/
2 Vepřová játra na majoránce, dušená rýže /1/
3 Smažený pangas, bramborová kaše /1,3,4,7/
4 Rýžový nákyp se švestkami /3,7,12/
5 Těstovinový salát se šunkou a sýrem /1,7/
6 Kuřecí řízek, okurka, brambor /1,3,7,10,12/
7 Vepřový řízek, okurka, brambor /1,3,7,10,12/
8A Pečená vinná klobása, brambor, okurka /1,3,7/
8B Pečená vinná klobása, bramborový salát, okurka /1,3,7/
9 Kuřecí steak se sýrem, brambor /1,3,7/
10 Milánské špagety /1,3,7/
11 Thajský divoký salát s kuřecím na kari a arašídy /1,3,7/
12 Obložené bagety se šunkou a vlašským salátem 2ks /1,3,7/
13 Velký koláč Pája (tvaroh,mák,jablka,povidla, 500g) /1,3,7/

