
Vážení, 
 
Dovolujeme si Vám nabídnout rozvoz hotových 
čerstvých jídel v okolí Roudnice, Hradce Králové a okolí. 
Naše služba je vhodná i pro seniory doručíme i jedno 
jídlo. 

• každý den je možnost výběru ze čtyři druhů hotových jídel 

• jídla rozvážíme teplá v zavařených jednorázových miskách, jídlo je určeno k okamžité  

spotřebě      

• objednávky obědů se realizují telefonicky a nebo emailem týden dopředu nebo podle 

dohody 

• cena obědu včetně dopravy je 80,- Kč včetně DPH, základní menu se skládá z hlavního jídla a 

polévky 

• platba za obědy se realizuje podle přání zákazníka buď fakturou nebo hotově (je možné platit 

i stravenkami).  

• velikost porce je 100g masa + 300g přílohy 

• jídelní lístek je vždy k dispozici v úterý a uzávěrka objednávek je ve čtvrtek. 

 

• každý den je jídlo obsahující maso 

• bezmasé jídlo 

• zeleninové a nebo sladké jídlo 

• specialita (zvěřina, zabijačkové hody, mezinárodní kuchyně) 

Jídelním lístkem se snažíme oslovit i ty strávníky, kteří mají zájem o zdravý způsob výživy. Jídla 
jsou vařená z čerstvých surovin a jejich tepelné zpracování probíhá v den výdeje obědů. 
Hmotnost masa, příloh, salátů a kompotů odpovídá nejvyšší normě v rámci závodního stravování 

 

 



Jídelní lístek                                      7.9. – 11.9. 2020 

                  

Pondělí :  
A. Hovězí vývar s rýží (1,9,3,7) B. Zeleninová letní(1,3,7) 
1. Sečuánské Kung-Pao rýže(1,3,7) 
2. Uzené maso, chilli fazole, kyselá okurka  (1,3,7) 
3.Kuřecí prsa na grilu,americký brambor(1,3,7) 
4. Tlačenka s cibulí, chleba(1,3,7) 
 

Úterý: 
A. Hovězí vývar s těstovinou (1,9,3,7)   B. Čočková s párkem(1,3,7) 
1. Vepřový guláš houskový knedlík (1,3,7) 
2. Kapustový karbanátek, bramborová kaše (1,3,7) 
3. Obalený hermelín,brambor, tatarka(1,3,6,7) 
4. Hovězí nudličky stroganov, rýže (1,3,7) 
 

Středa: 
A. Hovězí vývar s nudlemi (1,9,3,7)  B. Italská zelinová(1,3,7) 
1. Játra na slanině rýže (1,3,7) 
2. Knedlo zelo vepřo (1,3,7,8) 
3. Zapečené těstoviny okurka  (1,3,7) 
4. Nakládaný hermelín, pečivo (1,3,7) 
 

Čtvrtek:  
A. Hovězí vývar s celestinskými nudlemi(1,9,3,7)   B. Květáková(1,3,7) 
1. Halušky se slaninou a zelím  (1,3,7) 
2. Vepřová plec na paprice těstoviny  (1,3,6,7) 
3. Zemlbába(1,3,7) 
4. Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík (3,7) 
 

Pátek: 
A. Dršťková speciál (1,9,3,7)   B. Boršč polský(1,3,7) 
1. Hovězí kližka na víněse zeleninou, bramborová kaše(1,3,7) 
2. Rozlítaný španělský páček, houskový knedlík (1,3,7) 
3. Konfitovaný vepřový bok s jablky, houskový knedlík, červené zelí s cibulí (1,3,7) 
4. Obalované kuře ala KFC, salát coleslaw (1,3,7) 
 
Přijímáme objednávky na rozvoz obědů kontakt viz níže.Přehled alergenů v příloze a na vyžádání i obrázkově. 
Cena obědu i s polévkou 80.- Kč /100g syrového masa na porci. 
 

 

 
 
S pozdravem 
 
Motel U sedláka Chvojky 
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