
Pondělí:

18.10.2021 Polévka: A:1

1. A:1

2. A:1,3,7

3. A:1,3,7

4. A:1,3,7

5. A:1,3,7

Úterý:

19.10.2021 Polévka: A: 1

1. A: 1,3,7

2. A: 1,3,7

3. A:1,3,7

4. A:1,3,7

5. A: 1,3,7

Středa Polévka: Rybí se zeleninou A:1

20.10.2021        1. A:1,3,7

2. A:1,3,7

3. A:1,3,7

4. A.1,3,7

5. Smažené krůtí medailonky , bramborovo - celerové pyré           ( 89,- ) A:1,3,7

Čtvrtek Polévka: A:1

21.10.2021         1. Kuřecí stehno na paprice , houskový knedlík A:1,3,7

        2. A:1,3,7

3. A:1,3,7

4. A:1,3,7

5. A:1,3,7

Pátek Polévka: A:1

22.10.2021         1. A:1,3,7

2. A:1,3,7

3. A:1,7

4. A:1,3,7

5. A:1,3,4,7

emailem: j.jambor@centrum.cz  nebo  po řidiči.

Seznam ALERGENŮ naleznete na našich stránkách  www.gastrojambor.cz

ředkvičky,ementál,hořčice,olivový olej )                                          ( 89,- )

Kulajda

Bramborák plněný pikantní kuřecí směsí se žampióny , syp.sýr  ( 89,- )

Domácí sekaná , bramborová kaše , okurka

Těstoviny s grilovanou zeleninou  (cibule,lilek,cuketa,paprika,žampióny)

Tvarohová žemlovka s jablky a vlašskými ořechy

Vepřové maso po makedonsku ( mrkev,fazolové lusky,raj.protlak )  , rýže

Segedínský guláš , houskový knedlík

Uzená krkovička , čočka na kyselo , okurka

Kuskus na kari se zeleninou ( bezmasé )

Směs kuřecího masa a zeleniny ve sladké chilli omáčce , jasmínová

Vepřová pečeně po cikánsku , rýže

Frankfurtská s párkem

Těstovinový salát s kuřecím masem a jogurtovou majonézou

Lívance s vanilkovým krémem , rozvar z lesních plodů

Smažený vepřový řízek  , podzimní salát ( brambor,salát.okurka ,

Krémové těstoviny s dýňovou omáčkou    ( bezmasé )

rýže                                                                                                        ( 89,- )

Jemné kuřecí rizoto se žampióny

Štepánská vepřová pečeně , těstoviny

Uherský vepřový guláš s klobáskou , chléb

Zbojnický skřivan ( vepř.maso,slanina,klobása ) , bramborový knedlík

Čočková

Oběd č.5 - bez polévky ! Cena za polévku 16 Kč.

Oběd č.1 - č.4  za 70 Kč s polévkou ZDARMA!

Pečené jelítko , brambory s libečkem , strouhaný křen

Rajčatová s bazalkou

Vepřová panenka se švestkovou omáčkou , opečené brambory na 

JÍDELNÍ LÍSTEK

Smažený karbanátek, bramborová kaše , okurka

Vepřová kýta na pepři , houskový knedlík

tymiánu                                                                                                ( 89,- )

Objednávky:  PO - PÁ od  7.00 - 15.00 hod. Prosím objednávejte ; mobil : 724 324 243

Lečo s klobásou , chléb


