Jídelní

lístek

restaurace

KOZLOVNA

Dejte si polévku + hlavní jídlo a od nás dostanete dezert nebo salát dle denní nabídky

Pondělí 14. květen 2018
120g
300g
120g
300g
140g

0,4l Frankfurtská polévka s klobásou
0,4l Hovězí vývar s těstovinou
Moravský vepřový vrabec se zadělávaným zelím a bramborový knedlík
Lasagne s boloňskou omáčkou zapečené sýrovým bešamelem
Smažené kuřecí řízečky v kukuřičných lupínkách a šťouchané brambory
Jemné rizoto se zeleninou a kuřecími kousky s parmazánem
Steak z vepřové krkovice s grilovanou zeleninou a americké brambory
Tvarohový koláč
15,Míchaný salát
15,-

24,24,88,92,88,88,96,-

Úterý 15. květen 2018
0,4l Špenátový krém s krutony a smetanou
0,4l Hovězí vývar s masem a rýží
120g Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem a domácí houskový knedlík
300g Pikantní mexická pánev s klobásou, fazolemi, rajčaty a kukuřicí, chléb
120g Kuřecí nudličky po čínsku se zeleninou a jasmínová rýže
120g Smažený camembert s tatarskou omáčkou a petrželové brambory s máslem
150g Kuřecí medailonky na grilu s chřestem a domácí rustikální hranolky
Ovocný koláč
15,Čínský salát s dresinkem
15,-

24,24,94,88,88,94,96,-

Středa 16. květen 2018

0,4l Fazolová s klobásou a paprikou
0,4l Slepičí vývar s nudlemi
140g Pomalu pečená krkovička na česneku se smetanovým špenátem a bramborový knedlík
120g Vepřové nudličky s pórkem a baby karotkou s jasmínovou rýží
300g Gnocchi s kuřecím masem, brokolicí a smetanovou omáčkou
120g Smažené kuřecí řízečky s bylinkami a česnekem s bramborovou kaší
140g Medailonky z vepřové panenky na houbách a pečené bramborové plátky
Domácí řez
15,Zelný salát s jablky
15,-

24,24,92,88,88,88,96,-

Čtvrtek 17. květen 2018
0,4l Zelná polévka s klobásou
0,4l Hovězí vývar se smaženým hráškem
120g Hovězí pivovarský gulášek s červenou cibulkou a domácí houskový knedlík
140g Vepřová roláda plněná masovou fáší s fazolkami a kukuřicí s jasmínovou rýží
120g Smažená kuřecí kapsa plněná slaninkou s modrým sýrem a bramborová kaše
120g Steak z lososa na grilu s máslem a šťouchané brambory s jarní cibulkou
140g Grilovaný kuřecí steak plněný listovým špenátem se slaninou a česnekové pečené brambory
Bábovka
15,Mrkvový salát
15,-

Pátek 18. květen 2018

120g
300g
120g
140g
150g

0,4l Květáková polévka
0,4l Slepičí vývar s kapáním
Vepřová pečeně na rozmarýnu s jablečným zelím a bramborový knedlík
Pečené kuřecí prsíčko na lehkém těstovinovém salátu se zeleninou a dresinkem
Kuřecí nudličky na kari se smetanou, bambusovými výhonky a ananasem s jasmínovou rýží
Domácí sekaná s kyselou okurkou a máslová bramborová kaše
Grilovaný steak z vepřové kotlety s máslovou zeleninou a pečenými brambory
Domácí řez
15,Okurkový salát
15,-

24,24,92,88,88,99,96,-

24,24,88,88,92,88,96,-

Pokud máte zájem, abychom vám zasílali jídelní lístek e-mailem, napište nám prosím na info@mv-catering.cz .
Jídelní lístek též naleznete na www.mv-catering.cz . Jídlo si můžete objednat na tel. čísle

722 052 409.

