
JÍDELNÍ LÍSTEK - DENNÍ MENU
JÍDELNA U NÁDRAŽÍ, WILSONOVA781, SLANÝ, TEL.: 725 551 126

PONDĚLÍ 22.5.2023 Týden: 21

0,4 l Špenátová s vejcem (1,3) 22,-
100 g Bra slavská plec, rýže (1,7,9) 87,-
120 g Štěpánská vepřová pečeně, kynutý knedlík (1,3) 99,-
150 g Smažený plněný hermelín šunkou, opékané brambory, tatarka (1,3,7) 112,-
400 g Těstovinový salát s krabím masem (1,3,4,7) 77,-
120 g Pečené kanadské kuře, brambor (bez lepku) 99,-
120 g Fleky s kuřecím masem a vejcem, rajče, okurka (1,3) 99,-
200g Grilované koleno, šťouchané brambory, křenové zelí (1,7) 130,-

ÚTERÝ 23.5.2023

0,4 l Hovězí s nudličkami (1,3,9) 22,-
100 g Rizoto, sýr, okurka (7,9) bez lepku 87,-
120 g Houbová omáčka, vepřové maso, kynutý knedlík (1,3,7) 99,-
150 g Zapečená brokolice s kuřecím masem, brambor (1,3,7) 112,-
400 g Zeleninový salát s kuřecím řízečkem (1,3,7) 77,-
120 g Vepřový paprikáš, těstoviny (1,3,7) 99,-
120 g Bramborová kaše, kladenská pečeně, okurka (7) bez lepku 99,-
200 g Kuřecí steak na žampionech, bramborové pyré (1,7) 130,-

STŘEDA 24.5.2023
0,4 l Kulajda (1,3,7) 22,-

100 g Lívanečky s jahodovým přelivem, kysaná smetana (1,3,7) 87,-
120 g Plněný paprikový lusk, kynutý knedlík (1,3) 99,-
150 g Znojemská hovězí pečeně, rýže (1) 112,-
400 g Čínské nudle (1) 77,-
120 g Vepřové nudličky po čínsku, rýže (bez lepku) 99,-
120 g Kuře Rarášek, brambor, okurka (1,3,7) 99,-
200 g Špekové knedlíky, uzená krkovička, zelí, cibulka (1,3) 130,-

ČTVRTEK 25.5.2023
0,4 l Dršťková (1) 35,-
0,4 l Brokolicový krém (1,7) 22,-

100 g Domažlické ragů, těstoviny (1,3,7) 87,-
120 g Vídeňský guláš, kynutý knedlík (1,3) 99,-
150 g Katův šleh, hranolky (1) 112,-
400 g Grilované fazolky s mrkví a slaninou (7) bez lepku 77,-
120 g Francouzské brambory, sýr, okurka (3,7) bez lepku 99,-
120 g Kapustový karbanátek, bramborová kaše (1,3,7) 99,-
200 g Masový závin, zelný salát (1,3,7) 130,-

PÁTEK 26.5.2023
0,4 l Bramboračka (1,9) 22,-

100 g Žemlovka s jablky a pudinkem (1,3,7) 87,-
120 g Pečená krkovička, zelí, bramborový knedlík (1,3) 99,-
150 g Španělský vepřový ptáček, rýže (1,3,10) 112,-
400 g Těstovinový salát se šunkou a vejcem (1,3) 77,-
120 g Gnocchi s kuřecím masem a listovým špenátem (1,3,7) 99,-
120 g Kuře alá bažant, brambor (7) bez lepku 99,-
200 g Pečená krů  prsa na zelenině a žampionech, bramborové pyré (1,7) 130,-
200 g Jelení kýta na smetaně, kynutý knedlík (1,3,7,9,10) 145,-
150 g Smažený vepřový řízek, bramborový salát (1,3,7,9,10) 112,-


