
SATO Hradec Králové, v.o.s.                          Týden od  10. 10. do 14. 10. 2022                           
       Průmyslová 443, Jaroměř

Jednatel společnosti: Jan Šimek, tel.: 722 913 231 
                                   Lenka Šimková, tel.: 723 174 499  

        E-mail: sato.simek@seznam.cz , www.RozvozObeduSato.cz
                

                            J Í D E L N Í    L Í S T E K
PONDĚLÍ     Polévka:  Krupicová s vejci (1P,3,9)                
   10. 10.                I.    Vepřová plec na pepři, kolínka  (1P,3,7)                 
                             II.    Kuřecí roláda, bramborová kaše (1P,3,6,7)                                                              
                            III.   Špagety „Carbonara“ (slanina, smetana, česnek, sýr  (1P,3,7)   
                            IV.    Vepřový steak, smetanovo-houbová omáčka, opečený brambor (1P,3,6,7)  
                             V.    Brokolicový salát se šunkou a majonézou, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)
                            VI.   Bavorské vdolečky (4 kusy)  (1P,3,7)  
ÚTERÝ        Polévka:   Zeleninová s těstovinou  (1P,3,7)                                                                       
   11. 10.               I.    Vepřová kýta, frankfurtská omáčka, houskový knedlík (1P,3,7)   

                                      II.    Kuřecí plátek, kuskus s bazalkovým olejem (1P,6)                   
                          III.    Zeleninové lečo s klobásou, brambor (1P,6)                       
                          IV.     Vepřové řízečky s pikantní hořčicovou omáčkou, dušená rýže (1P,6,10)
                           V.     Kukuřičný salát s jablkem a jogurtovo-česnekovým přelivem, pečivo 2 ks
                          VI.    Šátečky s jahodovou náplní (5 kusů)  (1P,3)                                 (1PŽ,3,6,7)            
STŘEDA      Polévka:    Slepičí vývar s rýží (1P)
   12. 10.               I.    Štěpánská vepřová kýta, houskový knedlík (1P,3,7)   
                            II.   Fazolový guláš s vepřovým masem, chléb (1PŽ,3,6,7,11)       
                           III.   Rýžová hora s jahodovým přelivem     
 .                         IV.    Krkovička na černém pivu, šťouchaný brambor (1P,6)                           
                            V.    Těstovinový salát s tuňákem a rajčaty, pečivo 2 ks (1PŽ,3,4,6,7,11) 
                          VI.    Listová rolka s vanilkovou náplní (4 kusy) (1P,3,7)                                                    
ČTVRTEK   Polévka:    Špenátová s vejci (3) 
   13. 10.              I.    Kuře alá husa, červené zelí, houskový knedlík  (1P,3,7)          

 II.    Maso dvou barev, dušená rýže (vepřové, kuřecí) (1P,6)                                             
                          III.   Rizoto s vepřovým masem, sýr, červená řepa (3)                                                         

IV.    Marinované kuřecí paličky, brambor (pikantní)  (1P,6)                                              
                           V.    Šopský salát, pečivo 2 ks  (zelenina, balkánský sýr) (1PŽ,3,7,11)    
                          VI.   Koblihy s maracujou 4 kusy (1P,3,7)  
PÁTEK        Polévka:    Bramborová gulášová (1P,9)  
    14. 10.            I.    Domácí sekaná, bramborová kaše, okurka (1P,3,7)   
                          II.    Zabíjačkový guláš, chléb (1PŽ,3,7,11)       
                         III.   Studentské špagety, sýr (gothaj, kečup) (1P,3,7)     
                         IV.    Pikantní bůček v medové marinádě, šťouchaný brambor (1P,6)   
                          V.    Vlašský salát, pečivo 2 ks  (1PŽ,3,7,11)                        
                         VI.   Šnek s jablky a skořicí (3 kusy) (1P,3,7,8)                                                                     

Cena oběda  č. I., II., III.    117,00 Kč  (váha masa v syrovém stavu je 110 g na 1 porci)
IV.     132,00 Kč (váha masa v syrovém stavu je 150 g na 1 porci)

                              V., VI.      97,00 Kč  (salát 300 g, sladké menu) 
       P Ř E J E M E   V Á M   D O B R O U   C H U Ť .        Změna jídelního lístku vyhrazena.
             Jídla dodávaná v jídlonosičích a menuboxech jsou určena k okamžité spotřebě.

V závorce jsou číselně uvedeny alergeny, jejichž seznam je na našich www.stránkách, je vyvěšen 
v jídelně, nebo na požádání u Vašeho rozvozce (směrnice 1169/2011 EU).

mailto:sato.simek@seznam.cz
http://www.RozvozObeduSato.cz/

