Jídelní

lístek

restaurace

KOZLOVNA

Pondělí 15. říjen 2018
0,4l Boršč zjemněný smetanou
0,4l Hovězí vývar s nudlemi
140g Pečená vepřová plec na česneku se smetanovým špenátem a bramborový knedlík
120g Grilovaný kuřecí steak na salátu z kus-kusu a čerstvé zeleniny
120g Kuřecí soté s žampióny a restovanou zeleninou s jasmínovou rýží
120g Kuřecí řízečky v sýrovém těstíčku a máslová bramborová kaše
140g Steak z vepřové kotlety na lůžku z restovaných žampiónů a pečené brambory
Zmrzlina se šlehačkou
15,Míchaný salát
15,-

Úterý 16. říjen 2018

120g
300g
120g
240g
140g

0,4l Čočková s uzeninou a cibulkou
0,4l Hovězí vývar se smaženým hráškem
Hovězí ragú na víně s kořenovou zeleninou a domácím houskovým knedlíkem
Špagety s kuřecím masem a bazalkovým pestem s rukolou sypané parmazánem
Smažený kuřecí řízek s vařeným petrželovým bramborem a tatarská omáčka
Zapečené kuřecí stehno se sýrovým bešamelem a petrželkou s jasmínovou rýží
Steak z vepřové krkovice s omáčkou demi glase a opečené brambory
Zmrzlina se šlehačkou
15,Míchaný salát
15,-

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

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

Středa 17. říjen 2018
160g
120g
300g
300g
140g

0,4l Krémová cibulačka se smetanou a krutony
0,4l Slepičí vývar s kapáním
Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a domácí houskový knedlík (rýže)
Pomalu pečená krkovice marinovaná v hořčičné marinádě se šťouchaným bramborem
Zeleninový salát s dresinkem a smaženými kousky mozzarely, toast
Chilli con carne z hovězího masa se zeleninou a chléb
Grilovaný kuřecí steak na restovaných fazolkách a americké brambory
Medovník
15,Míchaný salát
15,-

Čtvrtek 18. říjen 2018

140g
300g
120g
120g
140g

0,4l Fazolová s opečenou klobásou
0,4l Hovězí vývar s těstovinou
Moravský vrabec z vepřové plece se zelím a bramborový knedlík
Gnocchi s kuřecím masem, listovým špenátem a smetanou s parmazánem
Jemné kuřecí nudličky s fazolkami, smetanou a česnekem s jasmínovou rýží
Marinovaný steak z lososa s citrónem a bylinkami se šťouchanými brambory
Kuřecí špíz se zeleninou a klobásou s pečenými bramborovými plátky
Medovník
15,Čínský salát
15,-

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

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

Pátek 19. říjen 2018
0,4l Brokolicový krém se smetanou a krutony
0,4l Slepičí vývar s masem a rýží
120g Španělský hovězí ptáček a domácí houskový knedlík (jasmínová rýže)
140g Grilované kuřecí medailonky s máslovou kukuřicí a šťouchané brambory
300g Zapečené boloňské lasagne s bylinkami, prosciutem, rajčaty a parmazánem
120g Kuřecí nudličky s fazolkami, smetanou a česnekem s jasmínovou rýží
140g Pečené kuřecí prso plněné rajčaty s bazalkovým pestem a pečené česnekové brambory
Medovník
15,Čínský salát
15,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

Změna jídelního lístku vyhrazena

722 052 409.

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

