Jídelní lístek
Mimosezonní výdej pokrmů dle domluvy v restauraci.
Sezona: večeře 17.30 – 19:30
snídaně 8.00 - 9:30
Individuální změny jídelního lístku(mimo sezónu) po domluvě s panem Doubkem tel: 603 549 469.
Jídelní lístek pro školní zájezdy:
Kuřecí směs, hranolky, obloha
Kuřecí řízek, vařený brambor
Holandský řízek, bramborová kaše, okurek
Boloňské špagety, sýr, kečup
Smažený sýr, hranolky
Kuře na paprice, knedlík
Zapečené těstoviny, okurek
V případě zájmu o jiný druh stravy, Vám ho vykalkulujeme a potvrdíme.
Konzultace na doubekgastro.zn@seznam.cznebo na telefonním čísle 603 549 469.
Jídelní lístek polopenzí v sezonně v restauraci Camp Bítov:
SNÍDANĚ
Pondělí: Opékaný párek, hořčice, džem, tavený sýr, pečivo, máslo, čaj
Úterý: Obložený talíř(eidam, salám, šunka, rajče), med, máslo, pečivo, čaj
Středa: Míchaná vejce se sýrem, tavený sýr, paštika, máslo, džem, pečivo, čaj
Čtvrtek: Toast se šunkou a sýrem, med, máslo, pečivo, čaj
Pátek: Míchaná vejce se šunkou, paštika, med, máslo, pečivo, čaj
Sobota: Kuřecí párek, hořčice, křen, tavený sýr, med, máslo, pečivo, čaj
Neděle: Obložený talíř(vejce, šunka, sýr, salám), džem, máslo, pečivo, čaj
VEČEŘE
Pondělí: 1) Kuřecí směs, hranolky, obloha
2) Segedinský guláš speciál, houskový knedlík
Úterý: 1) Vepřová směs po Štěpánsku, dušená rýže
2) Špagety CARBONARA
Středa: 1) Smažený sýr, hranolky, tatarka, obloha, oplatek
2) Moravský guláš, houskový knedlík, cibulka, oplatek
Čtvrtek: 1) Kuře na paprice, houskový knedlík
2) Boloňské špagety, sýr, kečup
Pátek: 1) Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, krokety, ovoce
2) Plněný bramborový knedlík uzeným masem, zelí, cibulka, ovoce
Sobota: 1) Smažený řízek, bramborový salát s majonézou
2) Smažený hermelín, hranolky, tatarka, obloha
Neděle: 1)Uzená plec, bramborová kaše, okurek
2) Vepřový vrabec, zelí, houskový knedlík

Školní zájezdy
DĚTI DO 10 LET CENA

snidaně
oběd
večeře

50,- Kč
60,- Kč
60,- Kč

DĚTI 10 - 18 LET CENA

snidaně

70,- Kč

oběd

70,- Kč

večeře

70,- Kč

DĚTI (do 12 let) DOSPĚLÍ
Plná penze 170,210,Polopenze 110,150,Snídaně
45,75,-

