
SATO Hradec Králové, v.o.s.                          Týden od  21. 11. do 25. 11. 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:  Zeleninová s vejcem (1P,3,9)                       
     21.11.                I.   Čevabčiči, brambor, cibule, balená hořčice (1P,3,10)                   
                             II.    Vepřové nudličky s kořením Gyros, dušená rýže (1P,6) 
                            III.   Šumavské nudle, zel. salát (angl. slanina, zakys. smetana, houby, sýr) (1P,3,7)  
                            IV.    Vepřový plátek, hrášek dušený na másle, brambor (1P,3,6)                      
                            V.     Selský salát s volským okem, pečivo 2 ks (ledový salát, slanina, česnek)
                           VI.    Závin s ořechovou náplní  (1P,3,7,8)                                              (1PŽ,3,11)       
 ÚTERÝ       Polévka:    Krémová česnečka (7) 
     22.11.               I.    Kapustový karbanátek, bramborová kaše, okurka(1P,3,7,9)  
                            II.    Uzené maso, křenová omáčka, houskový knedlík (1P,3,7)                      
                           III.   Kuřecí plátek, špecle s restovanou zeleninou (1P,3)                                                   
                           IV.    Dračí dech, bramb. krokety (vepř.maso, fazole, kapie, chilli – pikantní) (1P,6)        
                           V.     Cizrnový salát se zeleninou a majonézou, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)   
                           VI.   Švestkové koláče 5 kusů (1P,3,7)                                                                               
STŘEDA      Polévka:   Nudlová (1P,3,7,9)                          
    23.11.               I.    Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, kolínka (1P,3,7,9)    
                           II.   Masová haše, brambor, salát z kysaného zelí s křenem (1P)  
                          III.   Kynuté knedlíky s borůvkovou náplní (4 kusy) (1P,3,7)           
                          IV.    Vepřový závitek s klobásou a cibulí, dušená rýže  (1P,6) 
                           V.    Špekáčkový salát s cibulí, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)   
                          VI.   Čtyřlístky z listového těsta se čtyřmi druhy náplní (4 kusy) (1P,3,7)   
ČTVRTEK   Polévka:    Indická čočková  (9)                  
     24.11.              I.    Znojemská vepřová kýta, houskový knedlík  (1P,3,6,7)  

 II.    Vepřové kostky v mrkvi, brambor  (1P)                                                                       
                          III.   Uhlířské špagety, okurka (vejce, salám)  (1P,3,6)  
                          IV.    Kuře na španělský způsob, šťouchaný brambor (šunka, kečup, česnek) (1P,6)           
                           V.    Brokolicový salát s jogurtem a kuřecím masem, pečivo 2 ks (1PŽ,3,6,7,11)
                          VI.   Plundrové loupáčky s nugátovou náplní (4 kusy) (1P,3)  
PÁTEK        Polévka:    Hovězí vývar s těstovinou (1P,3,9)           
      25.11.            I.    Vepřové po burgundsku, bramborová kaše  (červené víno) (1P,7) 
                          II.    Maso dvou barev s čínskou zeleninou, dušená rýže (vepřové, kuřecí) (1P,6)              
                         III.   Nudle s mákem, cukrem a máslem (1P,3) 
                         IV.    Pštrosí vejce, brambor, okurka (1P,3,7)                              
                          V.    Tlačenkový salát, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)                             
                          VI.  Šnek s tvarohovou náplní  (4 kusy)  (1P,3,7)                                                                 

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.   97,00 Kč  (salát 300 g) 

       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/

