
SATO Hradec Králové, v.o.s.                          Týden od  30. 1. do 3. 2. 2023                                   
       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:  Nudlová (1P,3,9)                  
   30. 1.                  I.    Znojemská vepřová kýta, houskový knedlík  (1P,3,7)        
                             II.    Vepřová játra po cikánsku, dušená rýže (1P)                                                            
                            III.   Alpský kynutý knedlík s borůvkovou náplní a vanilkovým krémem (1P,3,7)  
                            IV.    Kuřecí steak, špecle s restovanou zeleninou (1P,6)           
                             V.    Zeleninový salát se šunkou a pikantním dresinkem, pečivo  2 ks (1PŽ,3,7,11)
                            VI.   Koblihy s vanilkovou náplní (4 kusy) (1P,3)
ÚTERÝ        Polévka:   Uzená s kroupami (9)                                                                                             
     31. 1.               I.    Vepřová kýta na paprice, těstovina (1P,3,6) 

                                      II.    Hrachová kaše, párek, okurka (1P,6)                             
                          III.    Květákový mozeček, brambor (3)                                        
                          IV.     Steak z krkovice na barevném pepři, šťouchaný brambor (1P,6)       
                           V.     Vídeňský těstovinový salát, pečivo 2 ks (párek, sýr, ananas, majonéza)(1PŽ,6,7,11)
                          VI.    Borůvkové koláče (5 kusů) (1P,3,7)             
STŘEDA      Polévka:    Žampionová (1P,7)    
      1. 2.                I.    Vepřová kýta na medu, brambor (1P)         
                            II.   Kuřecí plátek na pórku, dušená rýže (1P,6)                    
                           III.   Česnekové špagety s klobásou, sýrem a tymiánem (1P,3,7)                   
 .                         IV.    Vepřový kotlet s Nivou, šťouchaný brambor (1P,6,7)    
                            V.    Řecký salát, pečivo 2 ks  (olivy, kapie, vejce, jogurt, sýr)  (1PŽ,3,7,11)
                          VI.    Čtyřlístky z listového těsta se čtyřmi druhy náplní (4 kusy) (1P,3,7)                          
ČTVRTEK   Polévka:    Hráškový krém     
      2. 2.                I.   Zbojnická vepřová kýta, houskový knedlík (houby, slanina, kapie)  (1P,3,7,9)           

 II.    Boloňská omáčka s mletým masem, těstoviny penne (1P,3,7)                                     
                          III.   Krupicová kaše s kakaem, cukrem a máslem, kompot (1P,3,7)                                    

IV.   Kuřecí kostky, cibulová omáčka, dušená rýže (1P,6)                                                    
                           V.    Ovocný salát s těstovinou, oplatka (1PŽ,3,7,11)    
                          VI.   Plundrové loupáčky s nugátovou náplní (4 kusy) (1P,3,7)
PÁTEK        Polévka:    Hrstková (9)  
       3. 2.             I.    Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstovina (1P,3,7,9) 
                          II.    Kuřecí nudličky s kukuřicí, dušená rýže (1P)    
                         III.   Rizoto s kuřecím masem, sýr, červená řepa (7)   
                         IV.    Masová směs se zeleninou, bramboráčky (1P,3,6)                     
                          V.    Sýrový salát s feferonkou,  pečivo 2 ks (1PŽ,3,11)                        
                         VI.   Loupáček máslový ořechový (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) 

Vážení strávníci, od 1. 2. 2023 jsme nuceni zvýšit cenu obědů:   oběd č. I, II, III   125,00 Kč
                                                                                                         oběd č. IV            140,00 Kč
                                                                                                         oběd č. V, VI       105,00 Kč
Děkujeme za pochopení a věříme, že i nám i nadále zachováte svou přízeň.

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

