
PONDĚLÍ 9. 12. 2019 

0,33 l Bramboračka (1,3,7,9) 30 Kč 

150 g Hovězí kulatá plec v koprové 
omáčce s houskovým  
knedlíkem  
(1,3,7) 

115 Kč 

150 g Kuřecí medailonky v sýrové 
krustě s máslovou mrkví 
a bramborovou kaší  
(1,3,7) 

109 Kč 

150 g Jitrnicový prejt s vařeným 
bramborem a salátem 
z kysaného zelí  
(1,7) 

99 Kč 

150 g Hovězí nudličky z pravé 
svíčkové s cibulí a houbami  
s bramboráčky  
(1,3,7) 

139 Kč 

300 g 
 
 

 

Zapečené těstoviny s uzeným 
masem, kyselá okurka 
(1,3,7) 

105 Kč 
 
 
 

ÚTERÝ 10. 12. 2019 
0,33 l Hovězí vývar s petželkovým 

kapáním (1,3,7,9) 
30 Kč 

150 g Hovězí líčka na červeném víně 
s bramborovou kaší  
(1,3,7) 

119 Kč 

150 g Plněná vepřová kotleta 
masovou fáší a žampióny, 
zámecké brambory  
(1,7) 

115 Kč 

150 g Thajské kuřecí kari s cuketou 
a dušenou rýží  
(1,7) 

109 Kč 

250 g Špekové knedlíky s červeným 
zelím a smaženou  
cibulkou  

(1,3,7) 

99 Kč 

STŘEDA 11. 12. 2019 
0,33 l Pórková s opečenou 

houstičkou (1,7) 
30 Kč 

150 g Cikánská hovězí pečeně 
s dušenou rýží  
(1,3,7) 

115 Kč 

150 g Pečené krůtí kostky 
s bramborovým knedlíkem  
a špenátem 
(1,3,7) 

115 Kč 

150 g Maminčino kuře s těstovinami 
(1,3,7) 

105 Kč 

300 g Čočka na kyselo se sázeným 
vejcem s okurkou a chléb 
(1,3,7) 

99 Kč 

ČTVRTEK 12. 12. 2019 

0,33 l Kulajda (1,3,7) 35 Kč 

150 g Pikantní nudličky 
z vepřové panenky s pečeným 
bramborem a česnekovým 
dipem  
(1,3,7) 

119 Kč 
 

150 g Berlínský vepřový řízek 
s bramborovým salátem 
(1,7) 

119 Kč 
 
 

250 g Plněná cuketa kuřecí směsí  
a kuskusem zapečená 
parmazánovou pěnou  

(1,3,7) 

109 Kč 
 

250 g Tortilla plněná kuřecími stripsy 
a zeleninou s bylinkovým 
dresinkem  
(1,3,7) 

109 Kč 

200 g Bavorské vdolečky  
s marmeládou a tvarohem  

(1,3,7) 

99 Kč 

PÁTEK 13. 12. 2019 
0,33 l Ovarová s kroupami (1,3,7) 30 Kč 

150 g Hovězí svíčková na smetaně 
s houskovým knedlíkem 
(1,3,7) 

119 Kč 

150 g Vepřová játra na roštu 
s hranolky a naší tatarskou 
omáčkou  

(1,3,7) 

109 Kč 
 

200 g Smažené rybí filé z tresky 
s bramborovou kaší  
a okurkový salátek  

(1,3,7) 

115 Kč 
 

150 g Grilované kuřecí prso  
se slaninou, žampióny 
a petželkovou máslovou 
omáčkou a pečené brambory 
(1,7) 

115 Kč 
 

STÁLÁ NABÍDKA OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 

150 g  Smažený eidam,  
vařené brambory,  
(hranolky) 
+ domácí tatarka (1,3,7,10) 

119 Kč 

150 g Smažený kuřecí řízek,  
vařené brambory,  
(hranolky) (1,3,7) 

119 Kč 

150 g Smažený vepřový řízek,  
vařené brambory,  
(hranolky) (1,3,7) 

119 Kč 

POLÉVKA + HLAVNÍ CHOD = POLÉVKA ZA 18 KČ 
V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY PŘÍLOHY ZA HRANOLKY ÚČTUJEME 15 KČ 

DEZERTY DLE DENNÍ NABÍDKY K NAHLÉDNUTÍ VE VITRÍNĚ  

Pokud máte zájem o zaslání nabídky jídel e-mailem, zašlete 
požadavek na adresu ureky@urekyledec.cz 


