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Týdenní nabídku naleznete také na našich webových stránkách a facebooku
Čísla v závorce specifikují alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Kompletní seznam naleznete na seznam-alergenu.cz

Objednávky na 771 174 701 / objednavky@rkjidelny.cz

Česneková polévka (9)

Hovězí tokáň s těstovinami (1, 3, 7)

Čočka na kyselo s párkem a okurek, chléb (1, 6)

Vepřová pečeně po pražsku s knedlíkem (1, 3, 7)

Smetanová kukuřice s kuřecími paličkami a bramborami (7)

Smetanová kukuřice s vejcem a bramborami (3, 7)

Selská polévka (1, 3, 7, 9, 13)

Vepřový plátek na žampionech s rýží a salát (1, 7)

Játrová omáčka s knedlíkem (1, 3, 7)

Kuřecí prsa Margherita se smetanovými bramborami s pórkem (7)

Zeleninový salát s kuřecím gyrosem a dresinkem (10)

Zeleninový salát s tyčinkami Surimi a dresinkem (4, 10)

Slepičí vývar se zeleninou (9)

Bratislavské kuřecí rizoto se sýrem a okurek (7)

Masové kuličky se sýrovou omáčkou s těstovinami (1, 3, 7)

Smažená česnekovaná krkovice s bramborami a dresinkem (1, 3, 7, 10)

Zeleninový salát s kuřecími řízečky v corn flakes a dresinkem (1, 3, 10)

Zeleninový salát se smaženými žampiony a dresinkem (1, 3, 7, 10)

Fazolová polévka s párkem (1, 6)

Kuřecí nudličky se smetanovým špenátem a gnocchi (1, 3, 7)

Bavorské vdolky (3ks) (1, 3, 7)

Vepřové výpečky se zelím a bramborovým knedlíkem (1, 3, 7)

Míchaný zeleninový salát s pečeným máslovým řízkem, pečivo (1, 7)

Míchaný zeleninový salát s pečeným květákovým řízkem

Krupicová polévka s vejcem (3)

Smažený květák s bramborami a tatarskou omáčkou (1, 3, 7, 9)

Kuřecí kung-pao s kari rýží a salát (5)

Vepřová kýta na smetaně s karlovarským knedlíkem (1, 3, 7)

Těstovinový salát s grilovanými kuřecími křídly (1, 3, 7)

Těstovinový salát s grilovaným hermelínem (1, 3, 7)
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22. 5.
pondělí

23. 5.
úterý

24. 5.
středa

26. 5.
pátek

25. 5.
čtvrtek

Silným písmem jsou vyznačena výběrová jídla. Změny jídelníčku vyhrazeny.

Jídelníček pro týden od 22. 5. do 27. 5. 2023


