
Jídelna/Restaurant VŠCHT ZIKOVA, Zikova 4, Praha 6, Telefon: 702062085, www.jidelnazikova.cz 
Platnost 22.5.-26.5.2023                       Zpracoval: Jan Pilka – šéfkuchař                 Schválil: R. Tůša – jednatel 

  

Jídelní lístek 22.5.-26.5.2023 
Dotazy a připomínky adresujte na info@farao-gastro.cz 

Alergeny jsou označeny čísly v závorkách 

Výdej obědů od 11:00 

Pondělí: Polévka A: Kulajda (kopr, brambory, smetan, mléko, směs koření) (1,3,7)     

Polévka B: Hovězí vývar s brokolicí s rýží (polévková zelenina, brokolice, směs koření) (9)   

Menu A: 1. Hovězí nudličky na chilli, Basmati rýže                
      (hovězí kýta, pórek, kukuřice, chilli paprika, česnek, paprika, sójová omáčka, zázvor, solamyl) (6) 

  2. Kuřecí steak Caprese, hranolky (kuřecí prsa, rajče, mozzarella) (1,7) 

 3. Kuřecí steak Caprese, grilovaná zelenina 

Menu B: 1. Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík   
     (vepřová kýta, smetana, cibule, mletá paprika, směs koření) (1,3,7)              

Menu C: 1. Buřty na pivě, opečené brambory (uzenina, cibule, rajčatový protlak, pivo, směs koření) (1) 

 

Úterý:  Polévka A: Pórková s vejcem (1,3,7)                 

Polévka B: Zeleninový vývar s kapáním (1,3,7,9)    

Menu A+: Pstruh na másle, šťouchané brambory (1,4,7)   

Menu A: 1.  Pomalu pečené medové kuřecí prso, krokety, curry majonéza       
      (kuřecí prsa, med, česnek, chilli, sojová omáčka, směs koření) (1,6,10)               

    2.  Pomalu pečené medové kuřecí prso, fazolky se slaninou, curry majonéza   

Menu B: 1.  Halušky s uzeným masem a zelím (uzená vepřové, kysané zelí, směs koření) (1,3,7)   

 Menu C: 1. Smažený kuřecí paličky, vařené brambory (1,3,7)   
 

Středa: Polévka  A: Kapustová (kapusta, smetana, mléko, směs koření) (1,7) 

    Polévka  B: Česnečka (brambory, česnek, vejce, směs koření) (3) 

    Menu A: 1. Kuřecí steak s ananasem, hranolky (kuřecí prsa, ananas, eidam (7) 

        2. Kuřecí steak s ananasem, zeleninový salát (kuřecí prsa, ananas, eidam (7)  

    Menu B: 1. Pečená kýta na pivě, houskový knedlík, červené zelí (vepřová kýta, pivo, směs koření) (1,3,7) 

        2. Smažený sýr, vařené brambory (1,3,7)  

    Menu C: 1. Boloňské špagety (mletá vepřová kýta, cibule, česnek, rajský protlak, eidam) (1,3,7) 
 

Čtvrtek: Polévka  A: Čočková s uzeninou ( čočka, uzenina) (1)                

    Polévka  B: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky (směs zeleniny, játra, směs koření) (1,3,9)       

    Menu A+: Vepřový hřebínek, opečené brambory, hořčicový dresink  
         (vepřová pečeně, směs koření) (3,10)  
    Menu A: 1. Kuřecí špíz, šťouchané brambory (kuřecí prsa, cibule, slanina, paprika, směs koření) (1)  

        2. Kuřecí špíz, grilovaná zelenina (kuřecí prsa, cibule, slanina, paprika, směs koření) (1)  

    Menu B: 1. Kuřecí na česneku, bramborový knedlík, špenát            
         (kuřecí prsa, špenátový protlak, česnek, smetana) (1,3,7)     

    Menu C: 1. Šunkofleky (těstoviny, šunka, vejce, směs koření) (1,3,7,12)  

 

Pátek:  Polévka  A: Rajská s bazalkou (rajský protlak, směs koření) (1)              

    Polévka  B: Drůbeží vývar s vejcem (polévková zelenina, směs koření) (3,9 ) 

Menu A: 1. Kuřecí řízek, vařené brambory (kuřecí prsa, mouka, vejce) (1,3,7) 

    2. Kuřecí řízek, zeleninový salát (kuřecí prsa, mouka, vejce) (1,3,7) 

Menu B: 1. Vepřové kung-pao, rýže (vepřová kýta, paprika, pórek, arašídy, sójová omáčka, solamyl) (6,8)  

    2. Hovězí guláš, houskový knedlík (hovězí kýta, cibule, česnek, směs, koření) (1,3,7) 

Menu C: 1. Fazolky na kyselo s vejcem, vařené brambory (zelené fazolky, ocet, sůl, cukr, smetana) (1,3,7) 
 

 Ceny obědů: 

Polévka 24,-Kč Menu A+ 169,-Kč Menu A 123,-Kč  Menu B 113,-Kč Menu C 103,-Kč   
 

Gramáž masa v syrovém stavu 120g, gramáž přílohy 200g. 

http://www.jidelnazikova.cz/
mailto:info@farao-gastro.cz

