
NABÍDKA  OBĚDŮ  ZÁVODNÍ  KUCHYNĚ  DOLANY 

 

Cena obědu pro cizí strávníky je 

  80,00 Kč vč. DPH (konzumace možná v jídelně) 

    5,00 Kč vč. DPH (příplatek za rozvoz ve vámi dodaných jídlonosičích 

      nebo termoobalech – várnicích). 

 

Rozvoz obědů zajistíme po domluvě tak, aby byla využita jízda dopravního prostředku (minimálně 
3 obědy na jednom domluveném místě). 
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 h. 

Doba výdeje obědů do jídlonosičů v jídelně je vymezena 11,00 – 11,30 h. 

Doba výdeje obědů ke konzumaci přímo v jídelně je 11,30 – 13,00 h. 

 

Platba za odebrané obědy je možná v hotovosti v pokladně závodu Dolany nebo převodem z účtu. 

 

Průřez druhy vařených jídel: 

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 

mexické fazole s kuřecím masem, sýr 

 

Bližší informace podáme přímo v kuchyni na tel. čísle 491 419 078. 

 

Pro představu předkládáme vzorový jídelní lístek: 
 

Pondělí 
Polévka:   kmínová s vejci –  3, 9, 13 

Hlavní jídlo 1: bratislavská vepřová plec, knedlík – 1a, 3, 7, 9 

Hlavní jídlo 2: rizoto s kuřecím masem a brokolicí, sýr – 7                                     
                

Úterý 

Polévka:   uzená kroupová –  1d, 9, 13 

Hlavní jídlo 1: uzené, bramborová kaše, okurka – 7    
                                                                                                                                                                                                        

Středa 

Polévka:   gulášová –  1a, 9, 13 

Hlavní jídlo 1: dukátové buchtičky – 1a, 3, 7 

Hlavní jídlo 2: kuřecí kapsa, americké brambory, salát – 7 
                                                                                                                                 

Čtvrtek 

Polévka:   vývar s těstovinou  –  1a, 9, 13 

Hlavní jídlo 1: moravský vrabec, knedlík, zelí, špenát – 1a, 3, 7 
                                                                                                       

Pátek 

Polévka:   krupicová s vejci –  1a, 3, 9, 13 

Hlavní jídlo 1: 2 ks vařené vejce, koprová omáčka, brambor – 1a, 3, 7 

Hlavní jídlo 2: zeleninový salát s lososem, pečivo – 1a, 3, 10 


