
Jídelníček od 

Pondělí Polévka Uzená s rýží Pondělí Polévka Česneková  se zeleninou masem a brambory
I. jídlo 31.12.99 I. jídlo Segedínský guláš, knedlík
II. jídlo II. jídlo

III. jídlo III. jídlo

IV. jídlo IV. jídlo
V. Gulášová-svačinová V. Gulášová-svačinová
VI zákusek Kynutý borůvkový koláč s drobenkou VI zákusek Perník s čokoládou

Úterý Polévka Zeleninová s játrovou zavářkou Úterý Polévka Frankfurtská
I. jídlo I. jídlo Holandský řízek,brambor, okurkový salát
II. jídlo Francouzské brambory,okurkový salát II. jídlo

III. jídlo Taštičky s tvarohem a jahodovou omáčkou III. jídlo Rýžový nákyp s meruňkami
IV. jídlo Zeleninový talíř s masovými kuličkami IV. jídlo Těstovinový salát s tuňákem, pečivo
V. Moravská zelňačka V. Moravská zelňačka
VI zákusek Jablečný řez *s ořechy a rozinkami VI zákusek Mřížkový koláč s tvarohem

Středa Polévka Šumavská bramboračka Středa Polévka Brokolicová
I. jídlo I. jídlo

II. jídlo II. jídlo
III. jídlo III. jídlo
IV. jídlo IV. jídlo

V. Kulajda s vejcem V. Kulajda s vejcem
VI zákusek Řezy s ovocem a želatinou VI zákusek Míša řez

Čtvrtek Polévka Špenátová Čtvrtek Polévka Zeleninová s drožďovou zavářkou
I. jídlo I. jídlo Smažené kuřecí stehno,bramborová kaše
II. jídlo II. jídlo
III. jídlo III. jídlo
IV. jídlo IV. jídlo

V. Boršč -svačinová V. Boršč -svačinová
VI zákusek Žloutkový řez s pudingem VI zákusek Věneček

Pátek Polévka Drůbková s rýží Pátek Polévka Francouzská s těstovinou
I. jídlo Svíčková na smetaně, knedlík I. jídlo

II. jídlo II. jídlo

III. jídlo Lívance s ovocem a zakysanou smetanou III. jídlo

IV. jídlo IV. jídlo

V. Dršťková-svačinová V. Dršťková-svačinová
VI zákusek VI zákusek Meruňkový koláč s tvarohem

Sobota Polévka Moravská zelňačka Sobota Polévka Boršč
I. jídlo I. jídlo Smažený sýr s šunkou, vař. brambory

Neděle Polévka Neděle Polévka Drůbeží s domácími nudlemi
I. jídlo I. jídlo

VI zákusek Bublanina s ovocem VI zákusek Kakaový koláč s tvarohem
Přejeme Vám dobrou chuť

Reklamace:  776 66 8077, 777339743
OBJEDNÁVEJTE INTERNETEM  na

Změna jídelníčku vyhrazena

GASTRO ROYAL, spol. s r.o.
Orlická kasárna 733, Žamberk, e-mail:objednavky.gastro@seznam.cz Objednávky na tel. 776 413 458 /7-15 v pracovní dny/

Bretaňské fazole s plátkem uz.masa, cibulka, chléb
Maďarský perkelt s noky Zapeč. těst. s uz.masem a špenátem,červ. řepa
Květákové placičky, brambory m.m. Smažený květák, brambory m.m.
Zeleni. talíř s cherry rajč.a mozzarellou,kaiserka Zeleninový talíř s gril.kuř.masem,tm.pečivo

svač.pol. svač.pol.

Košická roštěná/s párkem/ s rýží
Špagety s hov. mas. ala boloňa

svač.pol. svač.pol.

Paprika plněná ml.masem, knedlík Rajská omáčka s hov.masem,kolínka
Pečené kuře,brambor,teplá zel/mrkev,hrášek,kukuř./ Drůbeží závitek/fáš/ v angl. slanině,brambory
Pikantní sojové rizoto se zel.přílohou Bramborový závin se žampiony a zel.salátem
Závin z list.těsta s šunkou a sýrem,zel.příloha Zel.talíř se sýrovými kuličkami pl. brusinkou

svač.pol. svač.pol.

Duo řízek/vepř.řízek.+smaž.sýr/, brambory,okur.sal.
Hovězí Stroganov s rýží Bramb. knedlíky s uzeným masem a zelím,cibulka
Halušky s bryndzou a škvarečky Chalupářský guláš/sojové m./ s těstovinami
Vrstvený salát /šunka,zelen.,ananas,vejce/tm.pečivo Řecký salát s kuřecími řízečky , tm.pečivo

svač.pol. svač.pol.

Přír. vepřový řízek, brambor s baby mix zeleninou
Kuřecí roláda  s bylin.nádivkou, brambor Vepřová játra na cibulce s rýží,rajč.salát

Vločková kaše s ovoc.špízem v čokoládě
Šopský salát s vepř.mimiřízečky,tm.pečivo Letní těstovinový salát s šunkou,tm.corn

svač.pol. svač.pol.
Moravský koláč/tvaroh,povidla/

České ražniči/uzenina,sýr/vař.brambory, salát

Zeleninová s  celestýnskými nudlemi
Řízek Pavlišov/v.řízek,knedlík,zelí/ Liptovská roštěná/hov.m.,pl.angl.sl./,rýže

Jídla připravil  kolektiv Gastro Royal spol. s r.o.

www.gastro-royal.cz

Mrkvový dort 1 ks 
15,-Kč

na objednávku
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