
Pondělí:

22.02.2021 Polévka: A: 1

1. A: 1,3,7

2. A: 1,3

3. A:1,3,7

4. A.1,3,7

5. A: 1,7

Úterý:

23.02.2021 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: Houbová bílá A:1

24.02.2021        1. A:1,3,7

2. A:1,3,7

3. A:1,3,7

4. A:1,3,7

5. Smažené krůtí řízečky v mandlové strouhance , celerovo - bramborové A:1,3,7

Čtvrtek Polévka: A:1

25.02.2021         1. Hanácký vrabec , bramborový knedlík , hlávkové zelí A:1,3,7

        2. A:1

3. A:1,3,7

4. A:1,3,7

5. A:1

Pátek Polévka: A:1

26.02.2021         1. A:1,3,7

2. A:1,3,7

3. A:1,7

4. A:1,7

5. A:1,7

Kuřecí řízek v pikantním testíčku , bramborová kaše , okurka

Plzeňský guláš z vepřového masa , kynutý knedlík

s jarní cibulkou                                                                                   ( 85,- )

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

                                                                                                             ( 85,- )

Těstoviny po formansku ( slanina,žampióny,rajčata,tuňák,parmazán )

Zelná s klobásou

Cena za polévku 16 Kč.

Oběd č.5 - bez polévky ! 

Vepřové maso na paprice , těstoviny

Hovězí

Marinované vepřové koleno na černém pivu , šťouchané brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK

pyré                                                                                                      ( 85,- )

Čočkové ragú  (červená čočka,rajčata,parmazán) , špagety    ( bezmasé )

Kuřecí stehno na způsob bažanta , dušená rýže

Jelítkový a jaternicový prejt , chléb , strouhaný křen

Bavorská sekaná se sýrem , bramborová kaše , okurka

Vepřový tokáň na červeném víně , těstoviny

Svíčková na smetaně  z vepřového masa , houskový knedlík

Vepřová játra po ďábelsku , dušená rýže

Těstovinový salát se sýrem a jogurtovou majonézou ( bezmasé )

Kuřecí čína , jasmínová rýže                                                            ( 85,- )

Karlovarská vepřová roláda , dušená rýže s petrželkou

Rajčatová

Chalupářské fazole s mletým masem , chléb

Kynuté knedlíky s meruňkami , sypané perníkem , m.máslem

Smažené vepřové řízečky z vepřové panenky ,zeleninový salát, dresink

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

Seznam ALERGENŮ naleznete na našich stránkách  www.gastrojambor.cz

                                                                                                              ( 85,- )

Zeleninová s fazolemi

Minutkový vepřový gulášek , bramboráky s anglickou slaninou 

Přírodní kuřecí plátek , brambory , dušené fazolky na slanině

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

Rýžové nudle s čínskou zeleninou a houbami ( bezmasé )

Pečené kuřecí stehno na šalvěji , bramborová kaše s pažitkou


