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POLOŽKA VYÚČTOVÁNÍ

K PLATBĚ

POZNÁMKA
Kč

1. Celkem stravné za měsíc ČERVENEC
Dorovnání z minulého měsíce

Kč

Celkem k úhradě

Kč

Bezhotovostní úhrada – č. ú.:

1227788028/5500

V.S.:

....................................................................

Možnost zasílání vyúčtování elektronickou cestou.

V případě neuhrazení objednaných obědů do 5-tého dne v měsíci, budeme nuceni dovozy pozastavit.
Strávníci si mohou jakýkoli den objednávat libovolné množství jídel.
Vyplněné odevzdejte: do: 19.6.2020 Stravné uhraďte nejpozději do : 30.6.2020
!! ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA !!
"Prosím, pozorně čtěte poslední stranu".
Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz

mail: obedy@obedyvbrne.cz tel. 727 935 000

Pondělí 29.6.
Úterý 30.6.
Středa 1.7.

Polévka........................................Čočková (1,9)
Základní I.............................Plněný zelný list ,brambory,salát (1,3,7)
Základní II............................Jablková žemlovka (1,3,7)
Základní III.......................... Hovězí pečeně frankfurtská, rýže (1,7)
Diabetická............................ Staročeská krkovička ,bramborová kaše (1,9)
Výběr....................................Masová směs, rýže (1,7,9)
Žaludeční a žlučníková........Brokolicová (1,7), Vepřová plec, masová omáčka, knedlík (1,3,7)
Bezlepková...........................Brokolicová, Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, okurka (4,7)

Čtvrtek 2.7.

Polévka........................................Rajčatová s těstovinou (1,3,7)
Základní I.............................Kuřecí plátek na paprice, těstoviny (1,3,7)
Základní II............................Střapačky se zelím (1,3,9,12)
Základní III..........................Vepřové maso po sečuansku, rýže (1)
Diabetická............................ Hovězí pečeně myslivecká, knedlík (1,3,7,9)
Výběr....................................Uzené maso,zelí, bramborový knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Zeleninový vývar s těst. (1,3,7,9)
Hovězí vařené, dušený špenát, brambory (1,3,7)
Bezlepková...........................Česneková (3), Masová směs s rýží

Pátek 3.7.

Polévka........................................Česneková s bramborem (1)
Základní I.............................Smažený soukenický řízek, brambory, salát (1,3,7)
Základní II............................Vařené vejce, koprová omáčka, knedlík (1,3,7)
Základní III.......................... Smažený krůtí řízek, brambory, salát (1,3,7)
Diabetická............................ Sekaný maďarský řízek, brambory (1,3,7)
Výběr....................................Karamelové kuře, knedlík (1,3,7,9)
Žaludeční a žlučníková........Krupicová s vejci (1,3,7)
Zapečené těstoviny s vepř. masem a zeleninou, salát (1,3,7)
Bezlepková...........................Ragú s rýží (9), Smažené kuře, brambory, salát (3,7)

*Pečivo

kód:……………………… množství:………………...

Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz

mail: obedy@obedyvbrne.cz tel. 727 935 000

Pondělí 6.7.

STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO

Úterý 7.7.

Polévka........................................Hovězí (1)
Základní I..............................Uzené maso, křenová omáčka, knedlík (1,3,7)
Základní II............................ Špagety s rajčaty a sýrem (1,3,7)
Základní III...........................Bramborový guláš, pečivo (1,3,7)
Diabetická.............................Rybí filé na rajčatech, bramborová kaše (4,7)
Výběr....................................Kuřecí závitek, bramborová kaše (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková.........Bramborová (1,7,9), Pečené kuře, brambory, kompot (12)
Bezlepková........................... Mrkvová, Srbské rizoto, salát

Středa 8.7.

Polévka........................................Fazolová (1,9)
Základní I.............................Vepřová plec, kapusta, brambory (1)
Základní II............................Šulánky s mákem (1,3,7)
Základní III.......................... Kuřecí rizoto s hráškem, okurka (7)
Diabetická............................ Krůtí maso na houbách, rýže (1)
Výběr....................................Hovězí guláš, knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Hovězí s játrovou rýží (1,3,9)
Vepřová pečeně, kedlubnové zelí, knedlík (1,3,7 )
Bezlepková...........................Fazolová (9), Krůtí maso šťavnaté, těstoviny (3,9)

Čtvrtek 9.7.

Polévka........................................Slepičí (1,3,7,9)
Základní I.............................Kuře ala- bažant, rýže
Základní II............................Kapustový mozeček, brambory, okurka (3)
Základní III..........................Brokolicový nákyp s kuřecím masem, brambory(1)
Diabetická............................ Dušený karbanátek, brambory salát (1,3,7 )
Výběr....................................Smažené žampiony, brambory, tatarská om.(1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Jemná květáková (1,7), Kuřecí maso na divoko, těstoviny (1,7,9)
Bezlepková...........................Květáková, Plněná paprika, mrajská omáčka, těstoviny (3)

Pátek 10.7.

Polévka........................................Česnekový krém (1)
Základní I.............................Smažený kuřecí řízek, brambory, salát (1,3,7)
Základní II............................Zapečené brambory s nivou a pórkem, salát (7)
Základní III.......................... Kuřecí plátek na víně, těstoviny (1,9)
Diabetická............................ Vepřová srdíčka a jazyky na smetaně, knedlík (1,3,7)
Výběr....................................Vepřový vrabec, hlávkové zelí, knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Francouzská (9), Rybí filé s rajčaty a sýrem, bramborová kaše (4,7)
Bezlepková...........................Francouzská, Plněný závitek vejci a zeleninou, brambory, salát (3,9)

*Pečivo

kód:……………………… množství:………………...

Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz

mail: obedy@obedyvbrne.cz tel. 727 935 000

Pondělí 13.7.
Úterý 14.7.
Středa 15.7.
Čtvrtek 16.7.

Polévka........................................Ragú s rýží (7,9)
Základní I..............................Zapečené špagety s vepřovým masem, salát (1,3,7)
Základní II............................Vaječná omeleta se zeleninou, brambory (3,9)
Základní III...........................Fazolový guláš s hovězím masem, pečivo (1,3,7)
Diabetická.............................Vařené vejce, koprová omáčka, brambory (1,3,7)
Výběr....................................Smažený karbanátek, brambory, okurka (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková.........Dietní gulášová (1), Máslový mletý řízek, brambory, kompot (1,3,7)
Bezlepková.........................Ragú s rýží (7,9), Vařené hovězí, dušená zelenina, brambory (9)

Polévka........................................Kapustová (1)
Základní I..............................Kuřecí rizoto s kukuřicí, okurka (1,7)
Základní II............................Sojové maso na smetaně, knedlík (1,3,6,7)
Základní III...........................Vepřové žebírko maďarské, těstoviny (1,3,7)
Diabetická.............................Kuřecí maso se sýrem, brambory (3,7)
Výběr....................................Masové kuličky, rajská omáčka, knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková.........Hnědá s praženou krupicí (1), Piškot s krémem (1,3,7)
Bezlepková...........................Slepičí s kapáním, Vepřová pečeně, zelí, brambory

Polévka........................................Čočková (1,9)
Základní I.............................Filé na česneku, bramborová kaše, okurka (1,4)
Základní II............................Bramborové knedlíky se švestkami, sypané cukrem (1,3,7)
Základní III..........................Hovězí na víně, rýže (1)
Diabetická............................Vepřová játra na cibulce, rýže (1)
Výběr....................................Pivovarský tokáň,brambory (1)
Žaludeční a žlučníková........Francouzská (1,3,7,9), Vepřové maso, pažitková omáčka, knedlík (1,3,7)
Bezlepková...........................Čočková, Krůtí na houbách, rýže

Polévka........................................Vločková (1,7,9)
Základní I.............................Svíčková na smetaně, knedlík (1,3,7,9)
Základní II............................Vařené vejce, dušená brokolice, brambory (3)
Základní III..........................Pečené kuře, brambory(1)
Diabetická............................Sekaná pečeně, zelí, brambory (1,3,7)
Výběr....................................Vepřový vrabec, zelí, bramborový knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Slepičí s těstovinou (1,3,7), Hovězí guláš italský, rýže (1,3,9)
Bezlepková...........................Brokolicová Španělský vepřový ptáček, rýže (3)

Pátek 17.7.

Polévka........................................Hovězí s játrovou rýží (1,3,7,9)
Základní I.............................Smažený vepřový řízek, brambory, salát (1,3,7,9)
Základní II............................Zapečené brambory s květákem a sýrem (3,7)
Základní III..........................Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše, okurka (1,3,7)
Diabetická............................Drůbeží rizoto, salát (9)
Výběr....................................Přírodní krůtí řízek, rýže, kompot (1)
Žaludeční a žlučníková........Zeleninová (1,7,9), Přírodní krůtí prsa na kmíně, rýže (1)
Bezlepková...........................Květáková (7), Sekaná pečeně, brambory, salát (3,7)

*Pečivo

kód:……………………… množství:………………...

Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz

mail: obedy@obedyvbrne.cz tel. 727 935 000

Pondělí 20.7.
Úterý 21.7.
Středa 22.7.
Čtvrtek 23.7.

Polévka........................................Slepičí s těstovinou
Základní I.............................Štěpánská hovězí pečeně, těstoviny (1,3,7)
Základní II............................Pečený květákový řízek, brambory, kompot (1,3,7)
Základní III.......................... Smažený karbenátek, brambory (1,3,7)
Diabetická............................ Rybí filé na másle, brambory, kompot (4)
Výběr....................................Zadělávané kuře, dušená rýže (1,9)
Žaludeční a žlučníková........Kmínová (1,3), Zapečené špagety s vepřovým masem a zeleninou(1,3,7,9)
Bezlepková...........................Zeleninová, Přírodní vepřový řízek, dušená rýže, kompot

Polévka........................................Celerová (1,9)
Základní I..............................Uzené maso na smetaně, knedlík (1,3,7)
Základní II............................ Lázeňská zeleninová směs, brambory, salát (1,3,7,9)
Základní III...........................Vepřové maso v kedlubnách, brambory (1)
Diabetická.............................Kuře na kari, dušená rýže (1)
Výběr....................................Vepřový měšec po kaplicku, dušená rýže (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková.........Kedlubnová s bramborem, Dušený karbanátek, šťou. brambory (1,3,7)
Bezlepková........................... Kmínová s vejci, Vepřový vrabec, zelí, brambory

Polévka........................................Selská
Základní I.............................Hovězí pečeně písecká, dušená rýže (1,4)
Základní II............................Hanácký koláč (1,3,7)
Základní III.......................... Sikulský guláš, knedlíky (1,3,7)
Diabetická............................ Čevabčičí, brambory (1,3,7)
Výběr....................................Smažený květák, brambory, tatarská omáčka (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Slepičí s těstovinou (1,3,7), Hovězí pečeně na smetaně, knedlík (1,3,7)
Bezlepková...........................Hovězí, Nachimov závitek, brambory

Polévka........................................Pórková s těstovinou (1,3,7)
Základní I.............................Plovdivské vepřové maso, dušená rýže (1,3,7)
Základní II............................Smažený celer, brambory, tatarská om. (1,3,7)
Základní III..........................Naháč z vysočiny, lepenice (1,3,7)
Diabetická............................ Guláš Petra Voka, knedlík (1,3,7)
Výběr....................................Sekaná svíčková,knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Květáková s krupicí (1), Kuřecí závitek plněný zeleninou, bram. kaše (1,9)
Bezlepková...........................Pórková, Hovězí vařené, koprová omáčka,brambory

Pátek 24.7.

Polévka........................................Hovězí s krupicí a vejci (1,3)
Základní I.............................Sekaná pečeně, zelí, brambory (1,3,7)
Základní II............................Jáhlové rizoto se žampiony, zeleninou a sýrem, okurka (1,7)
Základní III.......................... Hovězí maso, rajská omáčka, knedlík (1,3,7)
Diabetická............................ Smažený kuřecí řízek, brambory, okurka (1,3,7)
Výběr....................................Smažená krkovička, brambory, kompot (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Mrkvová s rýží, Přírodní vepřový řízek, dušená rýže (1)
Bezlepková...........................Zelná, Zapečené těstoviny se špenátem a vepřovým masem

*Pečivo

kód:……………………… množství:………………...

Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz

mail: obedy@obedyvbrne.cz tel. 727 935 000

Čtvrtek 30.7.

Středa 29.7.

Úterý 28.7.

Pondělí 27.7.

Polévka........................................Ragú s rýží (1,3,7,9)
Základní I..............................Uherský guláš, chléb (1,3,7)
Základní II............................ Zapečené těstoviny s brokolicí, houbami (1,3,7)
Základní III...........................Milánské špagety sypané sýrem (1,3,7,9)
Diabetická.............................Přírodní kýta protýkaná mrkví,bramborová kaše (1,3,7)
Výběr....................................Přírodní kuřecí prsíčka, smetanová omáčka,těstoviny (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková...........Hnědá s praženou krupicí (1,3,7,9),
Bratislavská vepřová plec, rýže (1,3,7,9)
Bezlepková.........................Ragú s rýží (1,9), Vepřové žebírko na zelenině, rýže (9)

Polévka........................................Mrkvová (1,7)
Základní I.............................Hovězí svíčková na smetaně, knedlík (1,3,7,9)
Základní II............................Vařené vejce, česneková omáčka, knedlík (1,3,7,9)
Základní III.......................... Krupeto s kuřecím masem a zeleninou, salát (1,3,7,9)
Diabetická............................ Kuře na paprice, těstoviny (1,3,7,9)
Výběr....................................Vepřové žebírko orient, dušená rýže (1)
Žaludeční a žlučníková........Dietní gulášová (1,9), Nudlový nákyp s tvarohem, kompot (1,3,8)
Bezlepková........................Mrkvová, Špagety s vepřovým masem a zeleninou (3,7,9)

Polévka........................................Kapustová
Základní I.............................Brodská sekaná, brambory, okurka (1,3,9)
Základní II............................Rýžový nákyp s ovocem (3,7)
Základní III.......................... Opečený párek, bretaňské fazole, pečivo (1,3,7)
Diabetická............................ Rybí filé na kmíně, brambory, okurka (3,4, 1,7)
Výběr....................................Guláš PRIMÁTOR , knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Francouzská (1,3,9), Hovězí vařené, koprová omáčka, knedlík (1,3,7)
Bezlepková...........................Koprová s vejci (3,7), Plněný zelný list, šťouchané brambory, salát (3,7)

Polévka........................................Francouzská (1,3,7,9)
Základní I.............................Krůtí maso šťavnaté, těstoviny (1,3,7)
Základní II............................Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka (1,3,7)
Základní III..........................Hukvaldský vepřový plátek, rýže (1,3,7)
Diabetická............................ Telecí párek, hrachová kaše, chléb (1,3,7)
Výběr....................................Kuře po valticku, rýže (1,7)
Žaludeční a žlučníková........Pohanková (1,3,7), Luhačovický špaček, bramborová kaše (1,3,7)
Bezlepková...........................Pohanková, Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka (3,7)

Pátek 31.7.

Polévka........................................Rajčatová (1,3,9)
Základní I.............................Smažený vepřový řízek, brambory, salát (1,3,7,9)
Základní II............................Bramborové noky se špenátem (1,3,7)
Základní III.......................... Vepřové maso, kapusta, brambory (1)
Diabetická............................ Hovězí pečeně ruská, knedlík (1,3,7,9)
Výběr....................................Smažená vepřová krkovička, brambory, salát (1,3,7,9)
Žaludeční a žlučníková........Bramborová (1,3,7,9)
Zapečené těstoviny s krůtím masem a zeleninou, salát (1,3,7,9)
Bezlepková...........................Bramborová (9), Pečené kuře, zeleninová rýže,kompot (9)

*Pečivo

kód:……………………… množství:………………...

Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz

mail: obedy@obedyvbrne.cz tel. 727 935 000

Vzhledem ke stále se zvyšujícím se cenám surovin a vstupních nákladů, jsme nucení s platností od
1.1.2020 upravit ceny následovně:
Základní menu I-III
Žaludeční a žlučníková dieta
Diabetická dieta
Výběrové menu
Bezlepková dieta

90,- Kč
90,- Kč
90,- Kč
102,- Kč
112,- Kč

za každý oběd
za každý oběd
za každý oběd
za každý oběd
za každý oběd

KAŽDÝ DEN VÝBĚR Z 7 DRUHŮ TEPLÝCH JÍDEL , VČETNĚ POLÉVKY
DENNĚ MOŽNOST OBJEDNÁNÍ LIBOVOLNÉHO MNOŽSTVÍ JÍDEL
NA PŘÁNÍ NAŠICH STRÁVNÍKŮ MŮŽEME MASO POMLET.
RÁDI VÁM TUTO STRAVU DODÁME I V JEDNORÁZOVÝCH MENU-BOXECH ( + 7 KČ)
KAŽDÝ PÁTEK NABÍZÍME K VAŠÍ OBJEDNÁVCE DOVOZU STRAVY POCTIVÉ PEČIVO Z
PEKAŘSTVÍ MAKOVEC, ZÁKUSKY Z CUKRÁRNY DIAM, S.R.O. A ČERSTVÉ CHLEBÍČKY Z
LAHŮDKÁŘSTVÍ DELIKA.

PEČIVO Z PEKAŘSTVÍ MAKOVEC
PRODUKT

VÁHA

TRVANL.

CENA

KÓD

Velatický vdolek (tvaroh + povidla)

60 g

1 den

14 Kč,-

Z8

Svatební koláčky

20 g

1 den

8 Kč,-

Z9

Velatický rohlík

43 g

1 den

4 Kč,-

Z10

Kaiserka cereal

63 g

1 den

6 Kč,-

Z11

Velatický chléb ovál

500 g

1 den

28 Kč,-

Z12

Žitovec

68 g

1 den

9 Kč,-

Z13
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Vzhledem ke zvýšeným nárokům na hygienu potravin a hotových obědů,
přikročí naše jídelna od 1.8.2020 k následujícímu opatření:
Hotová čerstvá jídla bude naše jídelna dodávat zatavené ve 100% ekologicky recyklovatelných
obalech.
Kvalitní zatavení do jednorázových misek splňuje nejpřísnější hygienické a kvalitativní nároky
na potraviny, zejména s ohledem na současnou situaci.
-Obědy, tak jako v jídlonosiči, jsou bez konzervantů, určeny k okamžité spotřebě
-Strávníkům odpadá mytí jídlonosičů
- Po propíchnutí fólie možnost ohřevu v mikrovlnné troubě
-Cena obalu je již zahrnuta v ceně oběda, bez dalšího cenového navýšení
-Vaše jídlonosiče Vám budou vráceny s posledním dodaným obědem v jídlonosiči

Prosíme, vyjádřete zaškrtnutím svůj názor k tomuto našemu nezbytnému kroku . Děkujeme

Líbí se mi

Nelíbí se mi

______________________________________________________________________________

Pro naše strávníky jsme nově zahájili provoz online objednávek.
Při osobní návštěvě naší jídelny Vám poskytneme přístupové jméno a heslo do našeho
programu, odkud si z domu můžete přihlašovat a odhlašovat jídla, dále zde budete mít
přehled o stavu vašeho účtu, popřípadě si vše vytisknout.
Věříme, že se Vám tato nová služba bude líbit, neboť nemusíte vyplňovat klasický papírový
jídelníček a posílat nám jej, vytvoříte si celou objednávku z pohodlí domova.
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