
 
 

Potřebujete dovézt oběd? 
Na stavbu, do práce, pro 
zaměstnance, či domů? 

 
polévka a hlavní jídlo jen 85 Kč 

 
Zajištujeme pro Vás závodní stravování s rozvozem. 

Do jednorázových obalů i „gastronádob“. 

 

Objednávka vždy den předem, nebo nejpozději do 

8.00 hodin ráno. 

 

Vše po telefonické domluvě. 

 

Telefon:  +420 604 913 533 
+420 776 880 256 

 
Aktuální jídelní lístek rozvozu na celý týden naleznete na našem webu: 

www.uvondrasku.cz 



Jídelní lístek: 

23. 3. – 29. 3. 2020 

polévka + hlavní jídlo jen 85 Kč 

Pondělí:  
Polévka:  Kapustová        A 1,3 

Hlavní jídlo: 1. Pikantní vepřová panenka, rýže      A 1 

2. Uzený hovězí jazyk, bramborová kaše, kyselá okurka   A 1,7 

3. Zeleninový salát s kuřecím masem, dressing    A 7 

Úterý: 
Polévka:  Masový vývar s vajíčkem a masem      A 9,3 

Hlavní jídlo: 1. Kuřecí rizoto se sýrem, kyselá okurka     A 1,3,7 

2. Záhorácký závitek, bramborový knedlík     A 1,3,7 

3. Zeleninový salát s balkánským sýrem a olivami    A 7,3,1 

4. Rybí filé na pórku a šunce, těstoviny     A 1,4,3 

Středa:  
Polévka:  Zelná         A 1 

Hlavní jídlo: 1. Smažený kuřecí řízek, vařený brambor     A 1,7,3, 

2. Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík    A 1,3,7 

3. Zeleninový salát s tuňákem      A 7,3,4 

4. Kovbojské fazole, klobása      A 1,3,7 

Čtvrtek:  
Polévka:  Masový vývar se strouháním      A 3,1,9 

Hlavní jídlo: 1. Přírodní hovězí pečeně, rýže      A 1 

2. Kovbojská masová směs, pečivo      A 1,3,7 

3. Těstovinový salát s broskví a sýrem      A1,3,7 

4. Šunkofleky, kyselá okurka      A 1,3,7 

Pátek:  
Polévka:  Uzená s kroupami       A 1 

Hlavní jídlo: 1. Segedínský guláš, houskový knedlík     A 1,7,3 

2. Kuřecí gyros, vařený brambor, tzatziki     A 1,3,7 

3. Zeleninový salát s hermelínem a šunkou, dressing    A 3,7,1 

4. Tvarohové knedlíky plněné borůvkami, máslo, cukr   A 1,3,7 

 

Všechna jídla můžou obsahovat nějaký z uvedených alergenů.  

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU: 

1) Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich,  2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život, 3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny 

ohrožující život, 4) Ryby a výrobky z nich,  5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život, 6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich, 7) Mléko a výrobky 

z něj - patří mezi potraviny ohrožující život, 8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů, 9) Celer a výrobky z něj, 10) Hořčice a výrobky z ní, 11) Sezamová 

semena (sezam) a výrobky z nich, 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2, 13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj, 14) Měkkýši a výrobky 

z nich vyjádřeno SO2 


