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NEVYPLŇOVAT !!
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Obložený chlebíček

ks

Výběr

ks

Zákusky

ks

Bezlepková

ks

Ostatní

ks

POLOŽKA VYÚČTOVÁNÍ

K PLATBĚ

POZNÁMKA
Kč

1. Celkem stravné za měsíc ŘÍJEN
Dorovnání z minulého měsíce

Kč

Celkem k úhradě

Kč

Bezhotovostní úhrada – č. ú.:

1227788028/5500

V.S.:

Celý měsíc si
přeji jídlo bez
polévek

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

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: 25.9.2020 Stravné uhraďte nejpozději do : 30.9.2020
!! ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA !!

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

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

Pondělí 28.9.
Úterý 29.9.
Středa 30.9.
Čtvrtek 1.10.

Polévka........................................Podkrkonošské kyselo (1,3,6,7)
Základní I.............................Krkonošský guláš, chléb (1,3,7,12)
Základní II............................Rybí filé na česneku, brambory (1,4,)
Základní III..........................Švej-ču-žou z vepřového masa, rýže (1,3,7,9)
Diabetická............................Přírodní mletý řízek s celerem, brambory, okurka (1,3,7)
Výběr....................................Plněná paprika, rajská omáčka, knedlík (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Rajská (1,3,7), Kuřecí maso na divoko, rýže (1,3,7,9)
Bezlepková...........................Zelná, Zapečené špagety s vepřovým masem a zeleninou (3,7,9)
POMLET MASO

Pátek 2.10.

Polévka........................................ Z fazolových lusků s kapáním (1,3,6,7)
Základní I.............................Smažený holandský řízek, brambory, okurka (1,3,7)
Základní II............................Jáhlové rizoto se zeleninou ,sypané sýrem, okurka (7,9)
Základní III.......................... Přírodní vepřový řízek, brambory, salát (1)
Diabetická............................ Segedinská vepřová plec, knedlík (1,3,7)
Výběr....................................Bolehošťský závitek, brambory (1)
Žaludeční a žlučníková........Květáková (1,7), Rybí filé na máslem, bramborová kaše, kompot (7)
Bezlepková...........................Květáková (7), Krůtí ragú, rýže ,salát
POMLET MASO
Šunkový
……… ks Hollandia
……… ks

*Obložený chlebíček
*Zákusky a pečivo
kód:………………………
množství:………………...

Lux

……… ks Zámecký

……… ks

Petřínský

……… ks STAR

……… ks

Šunka a vejce

……… ks

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

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

Pondělí 5.10.

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 vepř. plec, rýže (1,3,7,9)
Bezlepková.........................Ragú s rýží (1,9), Vepřové žebírko na zelenině, rýže (9)
POMLET MASO

Úterý 6.10.

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)
POMLET MASO

Středa 7.10.

Polévka........................................Kapustová (1)
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....................................Segedinský guláš, 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)
POMLET MASO

Čtvrtek 8.10.

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)
POMLET MASO

Pátek 9.10.

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), Zap. těst. s krůt. masem a zeleninou, salát (1,3,7,9)
Bezlepková...........................Bramborová (9), Pečené kuře, zeleninová rýže, kompot (9)
POMLET MASO
Šunkový
……… ks Hollandia
……… ks
*Obložený chlebíček
……… ks
Lux
……… ks Zámecký

*Zákusky a pečivo
kód:………………………
množství:………………...

Petřínský

……… ks STAR

Šunka a vejce

……… ks

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

……… ks

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

Pondělí 12.10.
Úterý 13.10.

Polévka........................................Zeleninová (9)
Základní I..............................Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9)
Základní II............................Zeleninové rizoto, sypané sýrem (3,7,9)
Základní III...........................Vař. vejce, růžičková kapusta ve smet. omáčce, brambory (1,3,7)
Diabetická.............................Přírodní vepřové žebírko, bramborová kaše (1,3,7)
Výběr....................................Kuřecí směs s ananasem, rýže (1,3,6)
Žaludeční a žlučníková.........Kmínová s vejci (3,9), Vepřová plec, dušená mrkvička, brambory (1)
Bezlepková.........................Kmínová s vejci (9), Kuřecí guláš, dušená rýže
POMLET MASO
Polévka........................................Slepičí s brokolicí
Základní I..............................Vepřová pečeně, dušené zelí, knedlík (1,3,7)
Základní II............................Sojové maso po sečuansku, dušená rýže (1,8)
Základní III...........................Pařížský mletý řízek,brambory,kompot(1,3,7,)
Diabetická.............................Uherský guláš, chléb (1,3,7,9,12)
Výběr....................................Krůtí prsa ve vinném těstíčku, bram. kaše, (1,3,7,8)
Žaludeční a žlučníková.........Koprová s bramborem (1,7), Jablková žemlovka (1,3,7)
Bezlepková...........................Slepičí s brokolicí, Brokoli. nákyp s kuřecím masem, brambory, salát (3,7)
POMLET MASO

Čtvrtek 15.10.

Středa 14.10.

Polévka........................................Gulášová (1,9,12)
Základní I.............................Rybí filé na másle, šťouchané brambory s cibulkou (4,7)
Základní II............................Dukátové buchtičky s krémem (1,3,7)
Základní III..........................Domažlické drůbeží ragú, těstoviny (1,3,7,12)
Diabetická............................Vepřové maso, dušená kapusta, brambory (1,12)
Výběr....................................Přírodní vepřový řízek na žampionech, brambory, salát (1,3,7,9)
Žaludeční a žlučníková........Slepičí (1,3,7,9), Hovězí vařené, rajská omáčka, knedlík (1,3,7,9)
Bezlepková...........................Mrkvová, Krůtí maso na divoko, těstoviny (9,3,7)
POMLET MASO
Polévka........................................Mrkvová s krupicí (1)
Základní I.............................Vařené vejce, čočka na kyselo, chléb (1,3,7,)
Základní II............................Květákový mozeček, brambory, okurka (3)
Základní III..........................Vepř.závitek s rozinkami,šunkou a sýrem, rýže (1,3,5)
Diabetická............................Hovězí vařené, rajská omáčka,těstoviny (1,3,7)
Výběr....................................Pečená krkovička, divoké zelí, knedlík (1,3,7,12)
Žaludeční a žlučníková........Vločková (1), Mletý řízek s celerem, bramb. kaše, kompot (1,3,7,8,12)
Bezlepková...........................Zeleninová (9), Zapečené brambory s vepřovým masem a květákem salát (7)
POMLET MASO

Pátek 16.10.

Polévka........................................Hovězí s játrovou rýží (1,3,9)
Základní I.............................Smažený vepřový řízek, brambory, okurka (1,3,7)
Základní II............................Vaječná omeleta se špenátem, brambory (1,7,12)
Základní III..........................Pštrosí vejce, brambory, salát (1,3,7)
Diabetická............................Uzené maso, křenová omáčka, knedlík (1,3,7)
Výběr....................................Kuře na paprice, těstoviny(1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Masová s těstovinou (1,3,7), Pečené kuře, zeleninová rýže (1)
Bezlepková...........................Hovězí s játrovou rýží (3,9), Sekaná svíčková, těstoviny (3,7)
POMLET MASO
Šunkový
……… ks Hollandia
……… ks

*Obložený chlebíček
*Zákusky a pečivo
kód:………………………
množství:………………...

Lux

……… ks Zámecký

……… ks

Petřínský

……… ks STAR

……… ks

Šunka a vejce

……… ks

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

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

Pondělí 19.10.
Úterý 20.10.

Polévka........................................Koprová s bramborem (3)
Základní I.............................Srbské rizoto, salát (1)
Základní II............................Vařené vejce, mrkvička s ananasem, brambory (1,3)
Základní III.......................... Uzené maso, šťouchané brambory, salát (7)
Diabetická............................ Špagety s rajčaty a vepřovým masem (1,3,7)
Výběr....................................Vepřový flamendr, opečené brambory (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Hovězí (1,3,7,9), Vepřová plec, míchaná zelenina, brambory (1,9)
Bezlepková...........................Zeleninová ( 9), Kuřecí maso s ananasem, rýže (3)
POMLET MASO
Polévka........................................Rajčatová s rýží (1)
Základní I.............................Opečený salám,baskické fazole, chléb (1,3,9)
Základní II............................Smažený květák, brambory, tatarská omáčka (1,3,7)
Základní III.......................... Krůtí maso na divoko, těstoviny (1,3,7,9)
Diabetická............................ Kuřecí maso na česneku, rýže (1)
Výběr....................................Vepřový vrabec, kapusta, brambory(1)
Žaludeční a žlučníková........Zeleninový boršč (1,7,9), Piškot s krémem (1,3,7)
Bezlepková...........................Hrachová , Smažená krůtí prsa v těstíčku, brambory, salát (3)
POMLET MASO

Čtvrtek 22.10.

Středa 21.10.

Polévka........................................Frankfurtská (1,3,9)
Základní I.............................Filé s rajčaty a sýrem, brambory (7,4)
Základní II............................Smažené vdolky s marmeládou (1,3,7)
Základní III.......................... Francouzské brambory s uzeným masem, okurka (3,7)
Diabetická............................ Telecí párek, fazole na kyselo, chléb (1,3,7)
Výběr....................................Štěpánská sekaná, šťouchané brambory, kompot (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Krupicová (1,3,9), Hovězí vařené, zeleninová omáčka , knedlík (1,3,7)
Bezlepková...........................Kapustová, Filé s rajčaty a sýrem, brambory, okurka (4,7)
POMLET MASO
Polévka........................................Skotská (1,7,9)
Základní I.............................Krůtí maso budějovické, těstoviny (1,3,7)
Základní II............................Zapečené brambory s kysaným zelím, salát (1)
Základní III..........................Plněný zelný list, bramborová kaše (1,3,7)
Diabetická............................ Brodská sekaná, brambory, salát (1,3,7)
Výběr....................................Hovězí po španělsku, rýže (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Mrkvová s rýží (1,7), Špagety s kuřecím masem, zeleninou, sýrem (1,3,9)
Bezlepková...........................Mrkvová, Pečená krkovička, zelí,brambory
POMLET MASO

Pátek 23.10.

Polévka........................................ Slepičí s těstovinou (1,3,7,9)
Základní I.............................Smažený vepřový řízek, bramborový salát (1,3,7)
Základní II............................Houbový kuba, sypaný sýrem, okurka (1,3,7)
Základní III.......................... Zapečené těstoviny s krabím masem, salát (1,3,4,7)
Diabetická............................ Vepřová pečeně, dušené zelí, knedlík (1,3,7)
Výběr....................................Smažené kuře, brambory, salát (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková........Francouzská (9), Dietní karbanátek, bramborová kaše, salát (1,3,7,8,12)
Bezlepková...........................Francouzská (9), Hovězí guláš, těstoviny (3)
POMLET MASO
Šunkový
……… ks Hollandia
……… ks

*Obložený chlebíček
*Zákusky a pečivo
kód:………………………
množství:………………...

Lux

……… ks Zámecký

……… ks

Petřínský

……… ks STAR

……… ks

Šunka a vejce

……… ks

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

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

Pondělí 26.10.
Úterý 27.10.
Středa 28.10.
Čtvrtek 29.10.

Polévka........................................Kmínová s vejci (1,3,9)
Základní I..............................Vařené vejce, špenát, brambory (1,3,7)
Základní II............................ Pohankové rizoto se žampiony, okurka
Základní III...........................Sekaná s kapustou, bramborová kaše, okurka (1,7,3)
Diabetická.............................Vepřový guláš, těstoviny (1,3,7)
Výběr....................................Vepřové maso po lovecku, těstoviny (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková.........Slepičí s kapáním (1,3,7), Klopsy v zelenině, těstoviny (1,3,7,9)
Bezlepková.........................Zeleninová (9), Vepřový vrabec, špenát, brambory (3)
POMLET MASO
Polévka........................................Bramborová na kyselo (1,3,7,9)
Základní I..............................Hovězí vařené, rajská omáčka, knedlík (1,3,7,9)
Základní II............................ Bramborové noky s listovým špenátem a smetanou (1,3,7)
Základní III...........................Uzené maso, šťouchané brambory s cibulkou
Diabetická.............................Srbské rizoto, salát (7)
Výběr....................................Vepřová roláda, brambory, salát (1,3,7)
Žaludeční a žlučníková.........Rajčatová s rýží (1), Nudle s tvarohem, kompot (1,3,7,12)
Bezlepková........................... Čočková (9), Zapeč . brambory s vepř. masem, sýrem a pórkem (3,7)
POMLET MASO

STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO

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........Zelen. vývar s těst. (1,3,7,9), Hov. vařené, dušený špenát, brambory (1,3,7)
Bezlepková...........................Česneková (3), Masová směs s rýží
POMLET MASO

Pátek 30.10.

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), Zap. těst. s vepř. masem a zeleninou, salát (1,3,7)
Bezlepková...........................Ragú s rýží (9), Smažené kuře, brambory, salát (3,7)
POMLET MASO
Šunkový
……… ks Hollandia
……… ks
*Obložený chlebíček
Lux
……… ks Zámecký
……… ks

*Zákusky a pečivo

Petřínský

……… ks STAR

Šunka a vejce

……… ks

……… ks

kód:………………………
množství:………………...
Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz

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

ZÁKUSKY Z CUKRÁRNY DIAM, S.R.O.
PRODUKT

VÁHA

TRVANL.

CENA

KÓD

Věněček s čokoládovou polevou

60 g

2 dny

18 Kč,-

Z1

Větrník s karamelovou náplní

100 g

2 dny

23 Kč,-

Z2

Špička s tekutou náplní

40 g

3 dny

17 Kč,-

Z3

Košíček ovocný velký

100 g

2 dny

25 Kč,-

Z4

Rohlíček

40 g

2 dny

15 Kč,-

Z5

Laskonka kokosová

40 g

3 dny

15 Kč,-

Z6

Brambora

60 g

4 dny

23 Kč,-

Z7

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

PEČIVO Z PEKAŘSTVÍ MAKOVEC
PRODUKT

OBLOŽENÉ CHLEBÍČKY DELIKA - (minimální množství 2ks/ objednávka !! )
VÁHA

TRVA.

Šunkový

90 g

2 dny

veka, pařížský salát, šunka,okurek, vejce, zdobení, petržel

21 Kč,-

Lux

80 g

2 dny

veka, pařížský salát, šunka, vysočina, eidam, okurky, zdobení,
petržel

21 Kč,-

Šunka a
vejce

110g

2 dny

veka,vlašský salát, vejce s majonézovým přelivem, šunka,
sterilovaná kapie, okurka, petržel

21 Kč,-

Petřínský

90 g

2 dny

veka, horácký krém, šunka, uzený sýr, vysočina, okurek,
zdobení, petržel

22 Kč,-

STAR

80g

2 dny
dní

veka, horácký krém, debrecínka, paprikáš, Encian, vejce,
okurka, petržel,- Kč

21 Kč,-

Zámecký

95g

2 dny
dní

veka, česnekovo-sýrová pomazánka, šunka, debrecínka, uzený
sýr, paprikáš, okurka, petržel,- Kč

25 Kč,-

Sýrový
Hollandia

55 g

2 dny
dní

veka, šlehané máslo, eidam, uzený sýr, hermelín, okurek,
paprika, zdobení, petržel ,- Kč

21 Kč,-

PRODUKT

SLOŽENÍ

Distribuci zajišťuje SINALUNGA s.r.o www.obedyvbrne.cz
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Ceník:
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
KAŽDÝ PÁTEK NABÍZÍME K VAŠÍ OBJEDNÁVCE DOVOZU STRAVY POCTIVÉ PEČIVO Z
PEKAŘSTVÍ MAKOVEC, ZÁKUSKY OD FIRMY DIAM A CHLEBÍČKY DELIKA.

•
•
•
•

Úřední hodiny kanceláře: po-pá 10:00 – 14:00.
Objednávky a změny - 2 pracovní dny předem, zrušení obědů - 1 pracovní den předem.
Nově používáme na jídelních boxech fólie, které lze ztrhnout dolů.
Prosíme všechny strávníky, aby si řádně označili své dveře bytů a zvonky svým jménem.

V rámci častějších případů podvodníků, jenž se vydávají za zaměstnance naší firmy, kteří následně
vyžadují po zákaznících finanční obnosy, vás žádáme o jedno. Plaťte pouze těm, co vám obědy zaváží a
znáte je, popřípadě bude mít každý z řidičů vytvořenou průkazku, jako potvrzení, že jsou zaměstnáni u
Jídelny Máj. V případě dotazů, zavolejte.
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