Jídelní lístek Restaurace Viking na týden 14. 9. – 18. 9. 2020
Pondělí 14. 9. 2020
Polévka: Kuřecí vývar, zelenina, játrové knedlíčky (alergen:1,3,9,10)
Menu 1–115,- Kč:
150 g Čevabčiči, vařený brambor, cibule, hořčice (alergen:1,3,7,9,10)
Menu 2–135,- Kč:
120 g Španělský ptáček, rýže / houskové knedlíky (alergen:1,3,9,10)
Úterý 15. 9. 2020
Polévka: Pórková smetanová polévka (alergen:1,7,9,10)
Menu 1–115,- Kč:
Kuřecí závitek, dušená rýže (alergen:1,9,10)
Menu 2–125,- Kč:
120 g Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka (alergen:1,3,7)
Středa 16. 9. 2020
Polévka: Čočková s párkem (alergen:1,7,9,10)
Menu 1–115,- Kč:
3 ks Palačinky s tvarohem a ovocem (alergen:1,3,7)
Menu 2–125,- Kč:
120 g Vepřová kotleta po cikánsku rýže / houskové knedlíky (alergen:1,9,10)
Čtvrtek 17. 9. 2020
Polévka: Hovězí vývar s celestinskými nudlemi (alergen:1,3,9,10)
Menu 1–115,- Kč:
120 g Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr (alergen:7,9,10)
Menu 2–125,- Kč:
120 g Smažená treska, bramborová kaše, remuláda (alergen: 1,3,4,7)
Pátek 18. 9. 2020
Polévka: Zelňačka s klobásou (alergen:1,9,10)
Menu 1–115,- Kč:
120 g Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí (alergen:1,3,9,10)
Menu 3–125,- Kč:
120 g Smažený kuřecí řízek stehenní, bramborový salát – (alergen:1,3,7,9,10)
(v ceně menu je polévka, hlavní jídlo, káva, voda)
Stálá nabídka:
Menu - 95,-Kč
Omeleta se žampiony, vařený brambor, máslo (alergen:3,7)
Omeleta s hráškem, vařený brambor, máslo (alergen:3,7)
Omeleta s uzeninou, vařený brambor, máslo (alergen:3,7)
Objednejte si jídlo telefonicky, my vám ho zabalíme do boxu a vy si ho jen vyzvednete
tel.: 602 402 099
Přijímáme mimo klasických papírových také elektronické stravenky.

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V NAŠÍ RESTAURACI:
- číslo alergenu dle výše uvedeného seznamu, je uvedené v závorce za daným pokrmem
Seznam alergenů:
1)Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda), 2) Korýši a výrobky z nich, 3) Vejce a výrobky
z nich, 4) Ryby a výrobky z nich, 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich, 6) Sójové boby (sója) a výrobky
z nich, 7) Mléko a výrobky z něj, 8) Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů), 9) Celer a výrobky
z něj, 10) Hořčice a výrobky z ní, 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich, 12) Oxid siřičitý a siřičitany (např.
sušené meruňky), 13) Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, 14) Měkkýši a výrobky z nich

TĚŠÍME SE NA VÁS

