
SATO Hradec Králové, v.o.s.                          Týden od  28. 11. do 2. 12. 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:  Špenátová s vejci (1P,3)                  
   28. 11.                 I.    Vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík  (1P,3,7)                 
                             II.    Kuřecí kousky, špenátovo - smetanová omáčka, těstovina (1P,3,7)                          
                            III.   Ovesná kaše s medem a ořechy, kompot  (1O,8)                   
                            IV.    ½ pečeného kuřete, chléb  (1PŽ,3,7,11)                           
                             V.    Zeleninový salát s rukolou a jogurtem, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)
                            VI.   Bavorské vdolečky (4 kusy) (1P,3,7)  
ÚTERÝ        Polévka:   Slepičí s tarhoňou (1P,3,9)                                                                                    
     29. 11.              I.   Vepřový plátek „Zálabí“, těstovina (smetana, kečup, kari) (1P,3,7)    

                                      II.    Čočka na kyselo, párek, okurka (1P)    
                          III.    Kuskus se šunkou a zeleninou, sypaný uzeným sýrem (7)                                     
                          IV.     Šumavský závitek, dušená rýže (játra, vejce) (1P,3,6)                        
                           V.     Rančerský salát, pečivo 2 ks  (fazole, smetana, salám, vejce) (1PŽ,3,6,11)
                          VI.    Smaženky s jablkovou náplní (4 kusy) (1P,3) 
STŘEDA      Polévka:    Pórková (1P)   
     30. 11.              I.    Debrecínský guláš, houskový knedlík (1P,3,7)     
                            II.   Zapečená ryba se sýrem a zeleninou, brambor (1P,4,7)   
                           III.   Lečo s klobásou a vejcem, chléb  (1PŽ,3,7,11)    
 .                         IV.    Katův šleh, opečený brambor (vepřové maso, zelenina, chilli, kečup) (1P,6)  
                            V.    Celerový salát s kuřecím masem a jogurtem, pečivo 2 ks(1PŽ,3,7,9,11) 
                          VI.    Slíváky  (3 kusy) (1P,3,7)                                                                                             
ČTVRTEK   Polévka:    Zeleninová s rýží (1P,9)     
     1. 12.              I.     Kuřecí hamburger (2 kusy), bramborová kaše, okurka (1P,3,7)                

 II.    Koprová omáčka, vařené vejce 2 ks, brambor (1P,3,7)           
                          III.   Srbské rizoto, sýr, červená řepa (3,7)                                                                           

IV.    Vepřové nudličky s čínskou zeleninou, dušená rýže (1P,6)                                          
                           V.    Čočkový salát se šunkou, pečivo 2 ks (1PŽ,3,7,11)    
                          VI.   Čokoládové donuty  (4 kusy) (1P,3,7)    
PÁTEK        Polévka:    Hrstková (1P,3,9)  
      2. 12.            I.    Smažený vepřový řízek, brambor, okurka (1P,3,7)        
                          II.    Vepřové nudličky na pepři, kolínka (1P,3)       
                         III.   Sojové maso po burgundsku, bramborová kaše  (červené víno) 1P,3,7)     
                         IV.    Krkovička na hlívě ústřičné, dušená rýže (1P,6)             
                          V.    Šopský salát,  pečivo 2 ks (zelenina, balkánský sýr (1PŽ,3,11)                        
                         VI.   Tvarohové trojhránky se skořicí  (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., 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).
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