
 
Závodní kuchyně Dolany nabízí dodávky obědů 

 
Cena obědu pro cizí strávníky je 
  70,00 Kč vč. DPH 15% (konzumace možná v jídelně) 
  5,00 Kč vč. DPH 15% (příplatek za rozvoz ve vámi dodaných jídlonosičích 
      nebo termoobalech-várnicích) 
 
Rozvoz obědů zajistíme po domluvě tak, aby byla využita jízda dopravního prostředku. 
Okruh dovozu za nabídnutý příplatek je vymezen  do obcí po Jaroměř, po Českou Skalici a po 
Chvalkovice. 
Čas dovozu obědů se pohybuje od 10,30 – 12,00 hod 
Doba výdeje obědů do jídlonosičů v jídelně je vymezena 11,00-11,30 hod 
Doba výdeje obědů ke konzumaci přímo v jídelně je 11,30 – 13,00 hod 
Platba za odebrané obědy je možná v hotovosti v pokladně závodu Dolany tak převodem z účtu. 
 
Průřez druhů obědů: 
smažený vepřový řízek, bramborový salát 
hovězí maso vařené, rajská omáčka, knedlík, těstoviny 
španělský ptáček, rýže 
lívanečky s lesním ovocem a jogurtem 
plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, zelí 
smažený květák, brambory, tatarka 
špagety s boloňským ragů 
čevapčiči, brambory, tatarka, hořčice, cibule 
bulgur s kuřecím masem a zeleninou 
mexické fazole s kuřecím masem a kukuřicí, chléb 
 
Bližší informace podáme přímo v kuchyni na tel. čísle   491 419 078. 
 
Pro představu předkládáme vzorový jídelní lístek. 
 
V Z O R O V Ý   J Í D E L N Í   L Í S T E K: 
 
                       Zemědělské družstvo Dolany 

 
 

  Pondělí 
Polévka:           pórková –  1a, 7, 9, 13 
Hlavní jídlo 1: domažlické ragů, knedlík – 1a, 3, 6, 7, 9 
Hlavní jídlo 2: sladkokyselá kuřecí čína, rýže – 6, 9 
                                                                                                                                                             
                               Úterý 
Polévka:          vývar s těstovinou  – 1a, 9, 13 
Hlavní jídlo:   vepřové na smetaně, knedlík – 1a, 3, 7, 9 

                          
                                                                                                                                                                                                            
                              Středa 
Polévka:           gulášová  – 1a, 9, 13 
Hlavní jídlo 1: tvarohové knedlíky s jahodami, čaj – 1a, 3, 7       
Hlavní jídlo 2: vepřový plátek s houbovou omáčkou, 
                          americké brambory - 1a, 7 

                                                                                                                                                                                                             
                               Čtvrtek 
Polévka:           brokolicová  –  1a, 7, 9, 13 
Hlavní jídlo 1: vepřový špíz, brambor, tatarka – 7, 9, 10 

                                                                                                                                 
                               Pátek  
Polévka:           vývar s rýží  –   9, 13 
Hlavní jídlo 1: holandský řízek, brambor. kaše, okurka-     
                           - 1a, 3, 7 
Hlavní jídlo 2: vepřová játra na slanině, rýže – 1a, 6 
                                  


