POLÉVKY

ZELENINOVÉ SALÁTY

HOTOVÁ JÍDLA

Boršč
Bramborová
Čočková
Dršťková
Fazolová
Gulášová
Hovězí vývar
Kulajda
Ragú
Rajská *)
Valašská kyselica
Zabíjačková *)
Zelná

Mrkvový s ananasem
Zelný s červenou řepou
Zelný s koprem
Zelný s křenem

Boloňské špagety
Borůvkové knedlíky
Bratislavská plec, knedlík *)
Buchtičky s krémem
Bulgur
Česnekový bok, bramborová kaše *)
Čínské vepřové nudličky, rýže/těstoviny *)
Domácí sekaná, bramborová kaše
Domažlické ragú se smetanou, rýže *)
Drůbeží ďábelská směs, rýže/těstoviny
Fazolky na smetaně, brambor *)
Frankfurtská pečeně, knedlík/těstoviny *)
Grilovaná krkovička na pepři, těstoviny *)
Halušky, uzené maso, zelí
Hermelín v bramboráku, zelný salát
Hodolanská omáčka *)
Holandský řízek, brambory
Houbová omáčka, vepřová kýta, knedlík,špecle *)
Hovězí guláš, knedlík
Hovězí líčka, rýže *)
Hovězí maso, játrová omáčka, knedlík *)
Hovězí maso, rajská omáčka, knedlík/těstoviny
Hovězí pečeně po cikánsku, rýže *)
Hovězí po Švédsku, těstoviny *)
Hovězí svíčková na smetaně, knedlík
Hovězí tokáň, těstoviny *)
Jelení guláš, knedlík
Jelení kýta na smetaně
Kachní prsa, bramborový knedlík, zelí *)
Kapusta, výpečky, knedlík *)
Katův šleh, rýže *)
Koprová omáčka, hovězí maso/vejce, brambory
Kovbojská pánev
Kovbojské fazole

Seznam prodejen:
Olomouc, Horní náměstí 409/26 (pasáž)
Olomouc, Horní lán 1196/9 (Terno)
Prostějov, náměstí TGM 108/5 (v průjezdu)
Prostějov, Anenská 4263/25 (vedle Lidlu)

www.ceskahotovajidla.cz

*) V omezené nabídce

Košický řízek, rýže *)
Králík na divoko *)
Krůtí po myslivecku, gnocchi/knedlík/těstoviny
Kuře ala bažant, rýže *)
Kuře ale kachna, knedlík, zelí *)
Kuře na paprice, knedlík/těstoviny *)
Kuře v sýrové omáčce, těstoviny *)
Kuřecí čína rýže *)
Kuřecí gyros
Kuřecí nudličky, rýže/těstoviny *)
Kuřecí Ondráš
Kuřecí ražniči, opékané brambory *)
Kuřecí rizoto
Kuřecí roláda, bramborová kaše/gnocchi/rýže
Kuřecí řízek v těstíčku, bramborová kaše
Kuřecí řízek, brambor/bramborový salát
Kuřecí steak pikant, rýže *)
Kuřecí závitek se špenátem, bramborová kaše *)
Lazaně po boloňsku/se špenátem
Ledvinky na cibulce, rýže *)
Maďarský guláš, knedlík *)
Maminčino kuře, rýže *)
Matulova krkovička, opékané brambory
Moravský vrabec, knedlík, zelí
Myslivecká vepřová pečeně, knedlík/těstoviny *)
Ovocné knedlíky s mákem
Palačinky
Paprikový lusk, rajská omáčka, knedlík
Penne s kuřecím masem a špenátem *)
Pikantní masová směs, bramboráčky
Plíčka na smetaně, knedlík *)
Plněné bramborové knedlíky, zelí
Prejt, brambor, zelí *)
Provensálský kuřecí steak, rýže/těstoviny *)

Rýžový nákyp
Řízek "Kristýnka", brambory
Segedínský guláš, knedlík
Sikulské žebírko, knedlík *)
Smažená kapsa, bramborová kaše
Smažená kuřecí křídla, bramborová kaše *)
Smažená vepřová játra, bramborová kaše *)
Smažená treska, bramborová kaše
Smažený sýr, brambor
Smažený hermelín, opékaný brambor *)
Srbské vepřové rizoto
Špagety po Milánsku *)
Španělský ptáček, knedlík/rýže/těstoviny
Špecle se sýrovou omáčkou a slaninou *)
Šulánky s mákem
Těstovinový salát *)
Uzené maso, křenová omáčka, knedlík *)
Uzené maso, špenát, knedlík *)
Vepřo, knedlo, zelo
Vepřová játra na cibulce, rýže *)
Vepřová plec na paprice, těstoviny *)
Vepřové medailonky, rýže *)
Vepřové nudličky na žampiónech, těstoviny
Vepřové výpečky se špenátem, knedlík
Vepřové výpečky, knedlík, zelí
Vepřový guláš, knedlík *)
Vepřový perkelt, těstoviny *)
Vepřový řízek, brambor/bramborový salát
Vídeňská roštěná, opék. brambory/br. kaše/rýže
Zapečené brambory
Zapečené těstoviny
Zbojnický závitek s rýží/s těstovinou *)
Znojemská hovězí pečeně, rýže *)
Žemlovka

