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Rozvozový jídelníček:
Pondělí, 17. 7. 2017:



Polévka




Brokolicová s brambůrkami

iMENU: (zeleninové + lehká masa + ryby + speciality)







27 Kč

za pevnou cenu

Kuřecí prsíčko s Parmskou šunkou a vařenou rýží
Čerstvé italské těstoviny ve smetanové omáčce s Pancettou a Gorgonzolou
FIT MENU
Italský rozmarýnový drůbeží steak s teplou zel. + Basmati rýže
SPECIALITA
Losos vařený v páře s brokolicí, vařené brambory, pečená zelenina (4,7)
NOVINKA

98 Kč
98 Kč
108 Kč
133 Kč

iZeleninová / bezmasá MENU:



Z1
Z2

Zapečený květák s uz. tofu, rajčaty a sýrem (6,7)
Pórkové rizoto s mandlemi (8), malý salát z červ. řepy s křenem

86 Kč
86 Kč

Úterý, 18. 7. 2017:



Polévka




Zelná polévka s paprikou

iMENU: (zeleninové + lehká masa + ryby + speciality)







27 Kč

za pevnou cenu

Krůtí nudličky s ital. sušenými rajčaty a cuketkou + Basmati rýže (7)
Mořská štika pečená na másle, šťouchané brambory (4,7)
FIT MENU
Kuřecí steak na grilu, plněný zeleninou s bylinkami, peč. zelenina, rýže
SPECIALITA
Vepř. panenka se suš. rajčaty a mozarellou(7), šťouch.br., peč. zel.

98 Kč
98 Kč
108 Kč
127 Kč

Zeleninová / bezmasá MENU:



Z1
Z2

Selská kapusta s restovanými bramborami + pečivo (1*)
86 Kč
Zapeč.makarony s bazalkou, rajčaty a Parmazánem (1,7)+salát z č.řepy 86 Kč

Středa, 19. 7. 2017:



Polévka




Hovězí vývar s nudlemi (1)

MENU: (zeleninové + lehká masa + ryby + speciality)







27 Kč

za pevnou cenu

Do měkka pečené hovězí kousky v kapustě, ital.bramborové noky (1,3,10)
Rybí filé s ovčím sýrem Pecorino + petrželová bramborová kaše (4,7)
FIT MENU
Kuř.špalíček v česnekovo-rozmarýn.marinádě (1ks), rýže + pečená zel.
NOVINKA
SPECIALITA Králičí roláda s domácí nádivkou (3) s rýží + teplá zel. (7)

98 Kč
98 Kč
108 Kč
127 Kč

iZeleninová / bezmasá MENU:



Z1
Z2

BIO cizrna se zeleninou a dušenou rýží
BIO jáhly s rajčaty a brokolicí+salát se smetanou (7), kukuř. a papr.

86 Kč
86 Kč
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Čtvrtek, 20. 7. 2017:



Polévka




Zeleninový krém s hráškem s krutony (1)

27 Kč

MENU: (zeleninové + lehká masa + ryby + speciality)







za pevnou cenu

Libová vepřová pečeně s domácím hlávkovým zelím + brambor.knedlík (1,6,7)
Čerstvé italské těstoviny s kuřecím masem, zeleninou a Parmezánem (1,3,7)
FIT MENU
Kuřecí prsíčka plněná grilovanou paprikou + teplá zel. + vař. brambory
SPECIALITA
Candát pečený se sýrem a ananasem, vařené brambory (4,7)

98 Kč
98 Kč
108 Kč
133 Kč

iZeleninová / bezmasá MENU:



Z1 NOVINKA
Z2

Smetanový BIO bulgur (1) s BIO čočkou
Pečené brambory s Nivou, pórkem a karot. (7) + salát z červené řepy

86 Kč
86 Kč

Pátek, 21. 7. 2017:



Polévka




Fazolová s uz. krůtím masem

27 Kč

iMENU: (zeleninové + lehká masa + ryby + speciality)







za pevnou cenu

Lasagne Bolognese (1, 3, 7)
Pečený filet z tilápie s domácí bramborovou kaší (4,7)
FIT MENU
Grilovaný kuřecí stehenní steak s restov.cibulkou + teplá zelenina+ rýže
SPECIALITA
Do měkka pečený hovězí filet s Pancettou a Basmati rýží+teplá zel.

98 Kč
98 Kč
108 Kč
127 Kč

iZeleninová / bezmasá MENU:



Z1
Z2

NOVINKA

Burek se zelím a uzeným tofu (1, 6)
Bramborové noky se sušenými rajčaty a cibulkou 350g (1,3)

Přejeme Vám dobrou chuť
Kompletní jídelníček je k dispozici i na webové adrese:
www.vitalite.cz/dovoz-jidel

volba Dovoz jídel - firmy_ i s alergeny

(změna jídelníčku vyhrazena)

86 Kč
86 Kč

