
 OBJEDNÁVKY JÍDEL  na tel. č.: 774 198 764 
                              JMÉNO………………..                                         www.hamham.cekuj.net 

 
CENA MENU od 89,- včetně polévky a jednorázového obalu, rozvoz zdarma, 

jídlo je možné objednávat telefonicky i tentýž den od 7:00 do 8:45 
Cena bez polévky 84,-   

 
 
 

Týdenní nabídka menu od 23.8. – 27.8.2021  
Menu  XL menu 

89,- Po 23.8.21 Pórková polévka /1,7,9/  95,- 
 120g I. Kuřecí maso v jogurtové omáčce (kari, bylinky), rýže /1,7,9/ 150g  
 370g II. Uhlířské špagety (slanina, smetana, česnek, vejce), sýr /1,3,7,9/ 400g  
      
   

89,- Út 24.8.21 Kuřecí polévka s kukuřicí a rýží /9/  95,- 
 120g I. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, zelí /1,3,7,9,12/ 150g  
 120g II.  Opečená klobása, hrachová kaše, cibulka /1,9/ 150g  
    

    

89,- St 25.8.21 Polévka zelňačka /1,12/  95,- 
 120g I. Rajská omáčka s hovězím masem, kynutý knedlík /1,3,7,9/ 150g  
 120g II.  Kuřecí plátek, bylinko-smetanová omáčka, šťouchaný br. /1,3,7,9/ 150g  
 370g III. Bramborové knedlíky s uzeninou, cibulka, zelí /1,3,7/ 400g  
    

89,- Čt 26.8.21 Kuřecí polévka s těstovinou a hráškem /1,9/  95,- 
 120g I. Kuř. závitek (žampióny, vejce), houbová omáčka, těstoviny /1,3,7,9/ 150g  
 120g II.  Plněné žampiony mletým masem sypané sýrem, br. kaše /1,3,7,9/ 150g  
    

    

89,- Pá 27.8.21 Špenátová polévka /1,3,7,9/  95,- 
 120g I. Mexický guláš (vepř. maso, kukuřice), rýže  /1,7,9/ 150g  
 120g II. Kuřecí nudličky se smetano-špenátovou om., noky /1,3,7,9/ 150g  
 120g III. Krůtí medailonky (krůtí maso), bramborová kaše /1,3,9,7/ 150g  
 370g IV. Žemlovka s jablky a tvarohem /1,3,7/ 400g  
 

 Po Út St Čt Pá 

 
     

Dle denní nabídky 
rozvozce 

Salát M1 25,-      

Dezert M2 25,-      

Přejeme Vám dobrou chuť 
Rozesílání jídelníčku přímo na Váš email, změna jídelníčku a alergenů vyhrazena 

Jídlo je uvařeno v 8:20 hod. a je určeno k přímé spotřebě, gramáže masa jsou uváděny v syrovém stavu. 
Jídla mohou obsahovat alergeny (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13). V jídelníčku jsou číselně uváděny alergeny, které dané potraviny obsahují. Seznam 

potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU, je uveden na našich stránkách. 

 


