
OBĚDOVÉ MENU

27. 4. 2020 – 1. 5. 2020

Pondělí     A    0,3l   Ruský boršč se smetanou

  B    100g Míchaný zeleninový salátek

1.  300g Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem s kysaným zelím a opečenou cibulkou

2.  150g  Kuřecí steak se sýrovou omáčkou a spařenou brokolicí na másle, šťouchaný brambor

3.  120g  Hovězí šťavnatý guláš zdobený čerstvým křenem s houskovým knedlíkem

4.  150g  Vepřové kung-pao se zeleninou a jasmínovou rýží

5.  300g Domácí zemlbába z loupáčků, sypaná cukrem a přelitá rozpuštěným máslem

Úterý        A   0,3l   Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi

                                                  B   100g  Okurkový salátek se zálivkou

1.  120g   Hovězí plátky v rajské omáčce s houskovým knedlíkem

2.  250g  Bramborové gnocchi s kuřecími kousky a brokolicí ve  smetanové omáčce,
          sypané parmezánem

3.  150g   Vepřová krkovice na grilu s fazolkami na slanině, vařený brambor

4.   300g   Zeleninový salát s tuňákem, vařeným vajíčkem, olivovým  olejem, citrónem a   

       rozpečenou bylinkovou bagetkou

5.  300g   Rizoto s bretaňskou zeleninou a bílým vínem, zjemněné smetanou,

            sypané sýrem gouda

   

Prosím označte si variantu A nebo B
a číslo hlavního jídla 1. - 5. (příklad B3.)



Středa       A   0,3l   Špenátový krém se smetanou a krutóny

                       B   100g   Zeleninový salátek s balkánským sýrem

1.  120g  Vepřový vrabec s červeným zelím a bramborovým  knedlíkem

2.  300g  Spaghetti Bolognese sypané italským parmezánem

3.  150g Kuřecí medailonky se zeleninovým ratatouille a  americkým bramborem

4.  120g Hovězí dušené v jemné koprové omáčce s houskovým  knedlíkem

5.   150g Smažená sýrová jehla  s jarním zeleninovým salátkem a  opečeným pita chlebem

 

Čtvrtek    A   0,3l Rajčatová s bylinkami

   B   100g Mrkvový salátek s jablky

    1.  120g Segedínský vepřový guláš s houskovým knedlíkem

        2.  150g Kuřecí špíz s anglickou slaninou, paprikou a cibulkou s barbeque dipem a
                          mačkaným bramborem

        3.  150g  Čočka na kyselo s uzenou kýtou, kyselou okurkou  a smaženou cibulkou

    4.  120g  Hovězí nudličky „stroganov“ s basmati rýží

      5.  350g  Kuskus po indicku se zeleninou a drcenými rajčaty, zdobený rukolou

Pátek       A    0,3l   Zelná s klobásou

                                                                   B    100g  Rajčatový salátek s cibulkou

1.  150g  Smažený kuřecí a vepřový řízek s domácím bramborovým salátem, citrón

2.  150g  Vepřový steak s omáčkou z nakládaného pepře, červeného vína a
              rajčatového protlaku se šťouchaným bramborem

3.  250g Italské penne s kuřecími kousky a kukuřicí v omáčce z modrého sýra,
                        zdobené jarní cibulkou

4.  150g  Hovězí na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem

5.  3ks    Kynuté jahodové knedlíky s tvarohem, cukrem a rozpuštěným máslem



Důležité informace pro vás:

•  jídla lze objednávat na celý týden dopředu nejdéle do neděle nebo i v průběhu 
pracovního týdne do 20 hodin na následující den buď prostřednictvím e-mailu 
nebo SMS

• cena za polévku či salát a hlavní jídlo je 139 Kč , pro členy Hospodářské

komory 129 Kč včetně obalu a dovozu až k vám domů nebo na firmu

• polévka nebo salátek navíc je za příplatek 30 Kč včetně obalu

• jídla lze platit hotovostí, všemi druhy stravenek, platební kartou a u větších 

objednávek i na fakturu

• rozvážíme od 10:30 do 15:00 hodin

• obědy si můžete vyzvednout i osobně, popřípadě telefonicky objednat a přijet si 

přímo do restaurace : 

Mlýn 62

Frýdlantská 62

Mníšek u Liberce Cena: 129 Kč včetně balného

Kontaktní údaje pro vaše dotazy, připomínky a objednávky: 

tel. 776 848 685   ( Martin Dubský)

e-mail : martas.dubak@seznam.cz 


