Výdejna
Obědy s sebou pod dohledem šéfkuchaře Tomáše Kuchyňky
připravuje Foodway Catering
po–pá 11:00–13:30 Areál Kbely, hala č. 3
středa 21. dubna
Mrkvový krém se zázvorem
0,35 l

35,–

Krémová polévka z karamelizované mrkve na zázvoru, citronová tráva, kokosové mléko, limetkové krutony

Holandský řízek
150 g

115,–

1, 3, 7

Šťavnatý řízek z mletého vepřového masa plněný sýrem, máslová bramborová kaše , kyselá okurka, oříškové máslo

Rajská omáčka s hovězím
150 g

119,–

1, 3, 7, 9

Dušené hovězí maso v silné rajčatové omáčce se skořicí, Dobšická kolínka

Gua bao bun
300 g

119,–

1, 3, 7

Napařované bochánky s asijským bůčkem, křupavá nakládaná zelenina, pikatní chilli omáčka

čtvrtek 22. dubna
Tom Yum kai
0,35 l

35,–

Pikantní thajská polévka s plátky kuřecího prsa, kokosové mléko, červená paprika, jarní cibulka, čerstvý koriandr

Smažené žampiony
150 g

115,–

1, 3, 7

Žampiony smažené v trojobalu, pažitkové vařené brambory, domácí tatarská omáčka rýže

Hovězí s indonéskou pepřovou omáčkou
150 g

125,–

1, 3, 7

Do měkka dušené nudličky hovězího masa, indonéská pepřová omáčka s citronovou trávou, sojovou omáčkou, saké,
zázvoru a sečuánským pepřem, skleněné nudle se sladko
kyselou zeleninou, koriandr

Nicoise salát s tuňákem
300 g

109,–

Trhané salátové listy, kousky marinovaného tuňáka, vařené vajíčko, paprika, cherry rajčátka, fazolky, červená cibule,
francouzský dresink

pátek 23. dubna
Bigos
0,35 l

35,–

9

Tradiční polská polévka z krouhaného hlávkového zelí, kousky hovězího masa, klobása, lesní houby

Kuře na slanině
150 g

115,–

1, 3, 7

Pečené kuřecí stehna na slanině a česneku, rýže s hráškem, okurkový salátek

Kančí na šípkách
150 g

129,–

1, 3, 7

Kousky dušené kančí kýty v silné šípkové omáčce, špekový karlovarský knedlík
kyselou zeleninou, koriandr

Zemlbába
300 g

109,–

1, 3, 7, 8

Zapečená máslová brioška s jablky a rozinkami, zakysaná smetana s ořechy
Jídla do krabičky objednávejte každý den po telefonu +420 702 142 968 nebo emailem vydejna@foodwaycatering.cz,
a to v čase od 9:00 do 13:00.
Pokud si přinesete vlastní krabičku, máte od nás nápoj zdarma. Každý 11. oběd je rovněž na nás.
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