
 

Poštovní 5, Jablonec nad Nisou 
 

Pondělí 21. 6. 2021 
Polévka:Čočková polévka s uzeninou (alergen:1,7)  
Menu 1–115,- Kč:  

Omeleta se špenátem a sýrem, vařený brambor (alergen:3,7) 
Květákový řízek pečený, vařený brambor, zelný salát(alergen:1,3,7)  

Menu 2–125,- Kč:  
150 g Vepřový steak s žampiony, hranolky / vařený brambor(alergen:1,7)  
 

Úterý 22. 6. 2021 
Polévka:Kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (alergen:1,3)  
Menu 1–115,- Kč:  

Omeleta s rajčaty, vařený brambor (alergen:3,7) 
150 g Maminčino kuře (alergen:1,3) 

Menu 2–125,- Kč:  
150 g Cikánská hovězí pečeně, rýže / houskové knedlíky (alergen:1,3) 
 

Středa 23. 6. 2021 

Polévka:Frankfurtská polévka (alergen:1,7) 

Menu 1–115,- Kč:  
Omeleta s kukuřicí, vařený brambor (alergen:3,7) 
Zapečené palačinky s tvarohem (alergen:1,3,7) 

Menu 2–135,- Kč: 
150 g Krůtí roláda se špenátem a pečenými brambory(alergen:3,7) 
 

Čtvrtek 24. 6. 2021  
Polévka: Valašská kyselice (alergen:1,7,9) 

Menu 1–115,- Kč:  
Zbojnická kuřecí směs v bramboráku se sýrem (alergen:7) 
Menu 2–125,- Kč:  

Přírodní krkovice, rýže, okurkový salát s bílým jogurtem (alergen:7) 
 

Pátek 25. 6. 2021 
Polévka: Hovězí vývar s krupicí a vejcem (alergen:3) 
Menu 1–115,- Kč:  

Omeleta se šunkou, vařený brambor (alergen:3) 
Menu 2–125,- Kč:  
150 g Vepřový nebo kuřecí řízek, bramborový salát (alergen:1,3,7) 
 

 

(v ceně menu je polévka, hlavní jídlo, box na polévku a jídlo) 
 

Přijímáme mimo klasických papírových také elektronickéstravenky. 

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) Vejcea 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 plodya výrobkyz 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 


