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Pondělí 12. 2. 2018
Polévka Jáhlová s vejcem (3)
35 Kč / 25 Kč k jídlu
Menu (zeleninové/sladké, lehká masa, ryby, speciality, přílohy, zelenina)
cena / VIP BONUS 15%
ZM: Hráškové rizoto s parmezánem (7)
85 Kč / 73 Kč
M1: Marinované kuřecí kousky v hořčičné omáčce, těstoviny (1,3,10)
95 Kč / 81 Kč
M2: Italské těstoviny s parmskou šunkou, smetanou a vejcem (1,3,7)
95 Kč / 81 Kč
M3: Překvapení (maso s výběrem z rautu/přílohou/zeleninou/salátem v ceně)
120 Kč / 102 Kč
M4: Specialita Losos na bylinkách a másle, příloha, salát/teplá zel. (4,7)
125 Kč / 107 Kč
Volitelný raut (bezmasé jídlo/příloha až k 4 druhům masa/čerstvé saláty)
24,90 Kč/100g
Hráškové rizoto s parmezánem (7), Zapečená dýně se sýrem (7),
Brambory zapečené s mozzarellou a cherry rajčátky (7)

Úterý 13. 2. 2018
Polévka Koprová
35 Kč / 25 Kč k jídlu
Menu (zeleninové/sladké, lehká masa, ryby, speciality, přílohy, zelenina)
cena / VIP BONUS 15%
ZM: Bramborové šišky plněné mákem (1,3.7)
85 Kč / 73 Kč
M1: Krůtí kousky "sous-vide" pečené v zelenině, rýže
95 Kč / 81 Kč
M2: Tilápie gratinovaná tuňákem a sýrem, bramborová kaše (4,7)
95 Kč / 81 Kč
M3: Překvapení (maso s výběrem z rautu/přílohou/zeleninou/salátem v ceně)
120 Kč / 102 Kč
M4: Specialita Králičí stehno protknuté pancettou, příloha, salát/teplá zel.
125 Kč / 107 Kč
Volitelný raut (bezmasé jídlo/příloha až k 4 druhům masa/čerstvé saláty)
24,90 Kč/100g
Bramborové šišky plněné mákem (1,3,7), Lasagne se špenátem a žampiony (1,3,6,7)
Zapečené bramborové plátky s paprikou, smetanou a parmezánem (7), Pečená zelenina s paprikami

Středa 14. 2. 2018
Polévka Maďarská slepičí se sladkou paprikou
35 Kč / 25 Kč k jídlu
Menu (zeleninové/sladké, lehká masa, ryby, speciality, přílohy, zelenina)
cena / VIP BONUS 15%
ZM: BIO jáhly s kapary, cherry rajčátky a bazalkovým pestem (7,8)
85 Kč / 73 Kč
M1: Hovězí guláš, italské bramborové noky (1,3)
95 Kč / 81 Kč
M2: Mořská štika s rajčetem a parmezánem, šťouch. brambory s rest. cibulkou (4,7) 95 Kč / 81 Kč
M3: Překvapení (maso s výběrem z rautu/přílohou/zeleninou/salátem v ceně)
120 Kč / 102 Kč
M4: Specialita Pečená kachní prsa, šťouchané brambory, restovaná zelenina
125 Kč / 107 Kč
Volitelný raut (bezmasé jídlo/příloha až k 4 druhům masa/čerstvé saláty)
24,90 Kč/100g
BIO jáhly s kapary, cherry rajčátky a bazalkovým pestem (7,8), Pizza špenátová (1,7)
Pečená zelenina se zelenou fazolkou, Zapečené brambory s houbami, sýrem a čerstvými bylinkami (7)

Čtvrtek 15. 2. 2018
Polévka Pórková s bramborami
35 Kč / 25 Kč k jídlu
Menu (zeleninové/sladké, lehká masa, ryby, speciality, přílohy, zelenina)
cena / VIP BONUS 15%
ZM: Květák s brokolicí se salsou z italských drcených rajčat, příloha
85 Kč / 73 Kč
M1: Drůbeží karbanátek se sýrem, zámecké brambory s jogurtovým dipem (7)
95 Kč / 81 Kč
M2: Hoki filet zapečený s parmezánem, vařené brambory (4,7)
95 Kč / 81 Kč
M3: Překvapení (maso s výběrem z rautu/přílohou/zeleninou/salátem v ceně)
120 Kč / 102 Kč
M4: Specialita Vepř. panenka se špenátem a mozzarellou, příloha, salát/teplá zel.(7)125 Kč / 107 Kč
Volitelný raut (bezmasé jídlo/příloha až k 4 druhům masa/čerstvé saláty)
24,90 Kč/100g
Rizoto s kapustou, uzeným tofu a baby karotkou (6)
Zapečené těstoviny s listovým špenátem a mozzarellou (1,6,7)
Cuketová lodička plněná cherry rajčátky, kukuřicí a sýrem (7)
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Pátek 16. 2. 2018
Polévka Hovězí vývar s játrovým kapáním
35 Kč / 25 Kč k jídlu
Menu (zeleninové/sladké, lehká masa, ryby, speciality, přílohy, zelenina)
cena / VIP BONUS 15%
ZM: Bramborové klínky s paprikou a zeleninou
85 Kč / 73 Kč
M1: Kuřecí stehno s BIO bulgurem (1,7)
95 Kč / 81 Kč
M2: Ital. těstoviny s dýňovou omáčkou a parmezánem (1,3,7)
95 Kč / 81 Kč
M3: Překvapení (maso s výběrem z rautu/přílohou/zeleninou/salátem v ceně)
120 Kč / 102 Kč
M4: Specialita Nilský okoun s pomerančem, příl., salát/t.zel. (4)
125 Kč / 107 Kč
Volitelný raut (bezmasé jídlo/příloha až k 4 druhům masa/čerstvé saláty)
24,90 Kč/100g
Bramborové klínky s paprikou a zeleninou,
Zapečené bramborové noky s bylinkovou omáčkou a špenátem (1,7),
Sojové maso se zeleninou a žampiony (6)

Sobota 17. 2. 2018
Menu nepodáváme, vybíráte ze samoobslužného volitelného rautu jídlo podle Vaší chuti
Ceny jako přes pracovní týden - výhodné např. pro rodiny s dětmi!
Polévka
Volitelný raut masový
Kuřecí maso, ryby, speciality z hovězího i vepřového masa

35 Kč / 25 Kč k jídlu
na váhu: cena dle druhu/ 100g v s.s.
28 Kč, 49 Kč, 63 Kč

Volitelný raut bezmasý
Bezmasá jídla zeleninová samostatná i přílohová
Čerstvé saláty (5-7 druhů)
2-3 druhy volitelných příloh

24,90 Kč/100g
25 Kč za naběračku (=cca 150g)

Přejeme Vám dobrou chuť !

Kompletní jídelníček je k dispozici i na webové adrese:
www.vitalite.cz volba Týdenní lístek v .pdf

