Jídelní

lístek

KOZLOVNA

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

Pondělí 16. červenec 2018
0,4l Gulášová polévka
0,4l Hovězí vývar s nudlemi
140g Vepřová plec pečená na česneku s dušeným zelím a bramborové knedlíky
300g Lasagne s kuřecím masem a špenátem se smetanou zapečené mozarellou
120g Smažená kuřecí kapsa „Gordon bleu“ a bramborová kaše
300g Srbské rizoto s mletým masem a zeleninou sypané sýrem s kyselou okurkou
140g Steak z vepřové kotlety na restovaných česnekových fazolkách a pečené brambory
Medovník
15,Míchaný salát
15,-

Úterý 17. červenec 2018

120g
220g
150g
120g
140g

0,4l Brokolicový krém s opečenými krutony
0,4l Hovězí vývar s těstovinou
Hovězí ragú po Burgundsku s restovanou zeleninou a domácí houskový knedlík
Kuřecí stehno pečené na česneku a smetaně s gratinovaným bramborem
Holandský mletý řízek se sýrem a kyselou okurkou s bramborovou kaší
Kuřecí soté s restovanou zeleninou a sezamem s jasmínovou rýží
Adamovo ražniči z kuřecích prsíček na medu a pečené parmazánové brambory
Zmrzlina
15,Míchaný salát
15,-

24,24,94,94,94,94,99,-

24,24,94,94,94,94,99,-

Středa 18. červenec 2018
0,4l Bramborová polévka s houbami
0,4l Slepičí vývar s těstovinou
120g Vídeňská hovězí roštěnka s restovanou cibulkou a žemlový knedlík
120g Smažený sýr s tatarskou omáčkou a vařeným máslovým bramborem
300g Kuřecí prso na zeleninovém salátu s olivami a opečené toasty
300g Špagety kuřecími kousky, rajčaty a rukolou sypané parmazánem
140g Steak z vepřové krkovice na brusinkové redukci a pikantní bramborové plátky
Zmrzlina
15,Zelný salát s bylinkami
15,-

Čtvrtek 19. červenec 2018

0,4l Hrachová polévka s opečenými chlebovými krutony
0,4l Uzená česneková se šunkou a opečeným chlebem
300g Halušky se zelím a opečenou cibulkou s pečenou uzenou krkovičkou
180g Čevapčiči z mletého masa s hořčicí a červenou cibulkou a vařený brambor
120g Kuřecí nugetky se sladkokyselou omáčkou a jasmínová rýže
120g Steak z lososa na bylinkovém másle s citrónem a šťouchané brambory
140g Steak z kotlety na brusinkách a houbách a pikantní bramborové plátky
Medovník
15,Míchaný salát
15,-

24,24,94,94,94,94,99,-

24,24,94,94,94,109,99,-

Pátek 20. červenec 2018
140g
120g
300g
300g
140g

0,4l Žampiónový krém
0,4l Hovězí vývar s kapáním
Pikantní vepřová směs se zeleninou a žampióny s domácími bramboráčky
Pečená vepřová krkovice v hořčičné marinádě s BBQ omáčkou a šťouchaný brambor
Těstovinový salát se zeleninou a dresinkem se smaženými kuřecími řízečky
Penne s omáčkou quatro formagio a grilovaným kuřecím prsíčkem
Kuřecí steak plněný fazolkami s pikantním dresinkem a americký brambor
Zmrzlina
15,Zelný salát s bylinkami
15,-

24,24,94,94,94,94,99,-

Pokud chcete, 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.

