
Když se blíží vánoce a poletují vločky, když se peče cukroví pro děti, psy i kočky,

když se všichni sejdou doma, nevytáhnou paty, přišel zase po roce večer štědrý, zlatý.
Držíme se za ruce a zpíváme tiše, koledy jsou písničky z vánočního plyše.
když se všichni sejdou doma, nevytáhnou paty, přišel zase po roce večer štědrý, zlatý.

Ustelou nám ke spánku a stromeček lesem voní, do sna tisíc zvonečků všem lidem
tu noc krásně zvoní.                                                                                        VÁNOČNÍ

Pondělí:
10.12.2018 Polévka: A: 1,9

1. A: 1,7

2. A: 1,3,7

3. A: 1

4. A:1,3,7

5. A: 1,3,6,7,9.10

Zeleninová s fazolemi, bílá

Nudle s mákem a dušenými švestkami (bezmasé)

Čočka na kyselo, klobása, okurka
Boloňské špagety s vepř.masem, sypaný sýr
Vepřové nudličky na houbách, rýže

Vepřový kotlet na grilu, brambory, tat.omáčka                                                      85,00 Kč

A: /

Úterý:
11.12.2018 Polévka: A: 1,3,9

1. A: 1,3

2. A: 1,3

3. A: 1,8

4. A: 1,3

5. A: 1

Slepičí s těstovinami

Špekové knedlíky, kysané zelí
Kuřecí bylinkové prsíčko, šťouchané brambory

Kuřecí směs s jatérky a mandlemi, kari rýže

Vídeňský guláš, těstoviny
Zapečené uzené s brambory po horňácku

5. A: 1

A: /

Středa:
12.12.2018 Polévka: A: 1,3,9

1. A: 1,3

2. A: 1,7

3. A: 1,3,7

4. A: 3,7

5. A: 1,3,7

Kuřecí bylinkové prsíčko, šťouchané brambory

Květák zapačený se sýrem, brambory ( bezmasé )

Hovězí s těstovinami
Vepř.krkovička na medu s česnekem, bramborový knedlík, kysané zelí

Kuřecí medailonky v pikantním těstíčku, bramborové pyré s pžitkou

Kuřecí špalíčky na paprice, rýže
Špagety se šunkou a rajčaty, sypaný sýr

5. A: 1,3,7

A: /

Čtvrtek:
13.12.2018 Polévka: A: 1,3,9

1. A: 1,3,7

2. A: 1,3,7

3. A: 1,3,7

4. A: /

Zapečené flíčky s uzeninou, vejci a sýrem, okurka

Mleté koule v rajčatové omáčce, houskový knedlík
Slepičí s nudlemi
                                                                          

Rizoto z divoké rýže s houbami ( bezmasé )

Karbanátek s houbami a paprikou, šťouchané brambory

Kuřecí medailonky v pikantním těstíčku, bramborové pyré s pžitkou

4. A: /

5. A: 1,3,7

A:/

Pátek:
14.12.2018 Polévka: A: 1

1. A: 1,3

2. A:1

3. A: 1,3

4. A:1,3,7

Minutkový gulášek,  bramboráčky                                                             85,00 Kč

Ďábelské kuřecí nudličky (ostré), rýže
Zapečená kolínka s uzeným masem, okurka

Gulášová

Rizoto z divoké rýže s houbami ( bezmasé )

Šátečky plněné tvarohem ( 3 ks), káva 2 v 1

Přírodní kuřecí řízek, brambory, kukuřice na ang.slanině

4. A:1,3,7

5. A: 6,8

A: /

Objednávání a rušení obědů ze dne na den pouze do 10.00 hod. Změna jídla vyhrazena.
Seznam ALERGENŮ naleznete na našich stránkách. Přejeme Vám dobrou chuť.

Vepřové medailonky se švestkovo brusinkou šťávou, op.brambory     85,00 Kč

Objednávky:  PO - ČT od  8.00 - 14.00 hod. Prosím objednávejte faxem 475 212 259;
emailem: info@gastro-jambor.cz nebo po řidiči. Objednávky na týden jsou závazné! 

Tel./Fax: 475 212 259; mobil 724 324 243; email:info@gastro-jambor.cz; www.gastrojambor.cz

Šátečky plněné tvarohem ( 3 ks), káva 2 v 1


