ROZVOZOVÉ MENU
18.1.2021 – 22.1.2021
Cena menu je včetně polévky!
Pro rozvoz mimo areál BVV je nutno k ceně za menu přičíst 20 kč za dopravu.
PONDĚLÍ
Polévka:
1
2
3
4

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou
Pečené kuřecí stehno à la bažant, dušená rýže
Hovězí guláš, cibulka, houskový knedlík
Steak z krůtích prs na pepři, smažené brambory se slupkou, harissový jogurt
Smažený Camembert, brambory s rucolovým pestem, brusinková majonéza

99,-(1,3,7,9,10)
109,-(1,3,7,9,10)
109,-(1,3,7,9,10)
99,-(1,3,7,9,10)

ÚTERÝ
Polévka – Dýňová polévka s pomerančem,kaštany a chilli
1
2
3
4

Kuřecí flamendr, bramboráčky
Konfitované vepřové žebro a masové ragú, bramborová kaše
Zeleninový salát s filovaným krůtím prsem, kukuřicí a dijonskou zálivkou, toast
Pappardelle s hříbkovou omáčkou, hráškovými lusky, česnekem a parmazánem

109,-(1,3,7,9,10)
99,-(1,3,7,9,11)
109,-(1,3,4,9,10)
99,- (1,3,7,9,10)

Brokolicový krém se slaninou a krutony
Holandský řízek, bramborová kaše, kyselá okurka
Pečené vykostěné krůtí stehno, zimní zelenina, dušená rýže
Hovězí pečeně, koprová omáčka, Karlovarský knedlík
Rybí filé v páře se zeleninou a bylinkami, mačkané brambory s hráškem a mátou

99,-(1,3,7,9,10)
99,-(1,3,7,9,10)
99,-(1,3,7,9,10)
109,-(1,3,4,7,9)

Kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou
Steak z vepřové kotlety, pečené cibule, smažené brambory se slupkou, tatarská omáčka
Jelítkový prejt, kysané zelí, vařený brambor
Salát s grilovaným kuřetem, pekingské zelí, okurka, řapíkatý celer, čekanka, zálivka tahini
Zeleninové lasagne se špenátem a mozzarellou

109,-(1,3,7,9,10)
99,-(1,3,7,9,10)
109,-(1,3,7,9,10)
99,- (1,3,7,9)

Rybí polévka se zeleninou, bylinkami a smetanou
Smažený vepřový řízek, bramborový salát
Fazole na kyselo, pečené uzené, vařené vejce, okurek, cibulka, pečivo
Dušené vepřové ramínko na divoko s hráškem a karotkou, těstovinová rýže
Zeleninový salát s černou čočkou, slaným sýrem, olivami a suš.i rajčaty, bazalkový dresink

109,-(1,3,7,9,10)
99,-(1,3,7,9,10)
99,-(1,3,7,9,10)
109,- (3,7,9)

STŘEDA
Polévka:
1
2
3
4

ČTVRTEK
Polévka:
1
2
3
4

PÁTEK
Polévka:
1
2
3
4

OBJEDNÁVEJTE NA: objednavky@expofood.cz
Objednávky přijímáme den předem do 13 hodin.
Jídelní lístek na každý další týden bude k dispozici vždy ve středu na našich webových stránkách.
Týdenní nabídka:
1
Kachní roláda, restované červené zelí, špekový knedlík
2
Filet z candáta pečený v papilotě se zeleninou, bylinkami a grenaillemi
Dezert :

5ks sváteční koláčky s tvarohovou náplní

Gramáže:
Maso v syrovém stavu 160g
Brambory a přílohy z brambor 250g

Rýže a knedlíky 180g
Saláty 300g

159,159,-

(1,3,7,9,10)
(1,4,7,9)

59,-

(1,3,7,6)

Těstoviny 250g

Změna jídelníčku vyhrazena.

DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE EXPO FOOD – JÍDLO, KTERÉ JEDE K VÁM…

www.expofood.cz

