Jídelní lístek PROSINEC 2019
2.12.
pondělí
3.12.
úterý
4.12.
středa
5.12.
čtvrtek
6.12.
pátek
9.12.
pondělí
10.12.
úterý
11.12.
středa
12.12.
čtvrtek
13.12.
pátek
16.12.
pondělí
17.12.
úterý

Zeleninová s ovesnými vločkami
1. Vepřové kostky po znojemsku, knedlík
2. Játra paní Sládkové (drůbeží), rýže, salát
Pekařská
1. Sedlácké těstoviny (cibule, uzenina, kysané zelí)
2. Kuřecí nudličky po maďarsku, opékané brambory
Dršťková z hlívy ústřičné
1. Bavorské vdolečky
2. Pečený vrabec, dušená kapusta, brambory
Masový vývar s játrovou rýží
1. Hovězí vařené, rajská omáčka, knedlík
2. Maso dvou barev (kuřecí, vepřové), šťouchané brambory, okurek
Hrachová s opečeným chlebem
1. Opečená klobáska, mexické fazole, chléb
2. Smažený holandský řízek, bramborová kaše, okurek
Šumavská bramboračka z uzených kostí
1. Pečené kuřecí stehno, zeleninová rýže, okurek
2. Cmunda po kaplicku (uzené maso, zelí, bramborák)
Couračka
1. Kuřecí plátek na paprice, těstoviny
2. Biftečky pana nadlesního, bramborová kaše, okurek
Chalupářská gulášová
1. Palačinky zapečené s tvarohem
2. Hovězí guláš, knedlík
Fazolová s párkem
1. Vepřové výpečky, špenát, špekový knedlík
2. Pikantní kuřecí nudličky, rýže, salát
Česneková s opečeným chlebem
1. Bramborový guláš, chléb
2. Smažený vepřový řízek, brambory, tatarská omáčka
Kulajda
1. Uzené maso, křenová omáčka, knedlík
2. Kuřecí plátek, sýrová omáčka, těstoviny
Cibulačka s masem
1. Francouzské brambory, okurek
2. Vepřový steak zapečený s uzeninou a sýrem, šťouchané brambory

18.12.
středa
19.12.
čtvrtek
20.12.
pátek
23.12.
pondělí

Dršťková
1. Povidlové taštičky sypané mákem
2. Bratislavská vepřová plec, knedlík
Hrášková
1. Myslivecký kotlík (hovězí, vepřové, žampiony), těstoviny
2. Budulínkovy kuřecí nudličky (hrášek, smetana), brambory
Boršč
1. Bratislavské rizoto (těstovinová rýže, vepřové maso, zelenina)
2. Smažený kuřecí stehenní řízek, bramborová kaše, okurek
Houbová
1. Houbový kuba, chléb, okurek
2. Smažené rybí filé, bramborový salát

24.12.
úterý

ŠTĚDRÝ DEN

25.12.
středa

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

26.12.
čtvrtek

Masový vývar
1. Přírodní vepřový plátek, rýže, okurek

27.12.
pátek

Hrstková
1. Opečená klobáska, hrachová kaše, chléb, okurek
2. Smažené kuřecí oříšky, brambory, tatarská omáčka
Frankfurtská
1. Pečená krkovice, zelí, knedlík
2. Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurek
Čočková
1. Uzené maso, bramborová kaše, okurek

30.12.
pondělí
31.12.
úterý

Přejeme Vám dobrou chuť …
Restaurace Zátiší, Komenského 73, 798 27 Němčice nad Hanou tel:582386584
www.zatisinemcice.webnode.cz, zatisizatloukal@email.cz
Hotová jídla jsou určena k okamžité spotřebě.
Cena hotového jídla s rozvozem včetně polévky je 70,-Kč
Cena je platná při minimálním odběru 10ti jídel za měsíc.
Změna jídelníčku vyhrazena.

