Hostinec NA ZLATÉ STOCE - Litvínovice
Výdej obědů v době od 10.00h – 14.00h

Polední menu
02. 07. 2018 – 04. 07. 2018
PONDĚLÍ 02. 07. 2018 svátek má Ivan

0,3l

Polévka: Krupicová s vejcem

MENU 1

Vepřové rizoto, sýr, okurka + polévka

85,-

MENU 2

Frankfurtská vepřová plec, houskový knedlík / rýže + polévka

90,-

MENU 3

Vepřový plátek se sázeným vejcem, brambor, domácí tatarka + polévka

95,-

ÚTERÝ 03. 07. 2018 svátek má Adriana

0,3l

Polévka: Květáková

MENU 1

Srbská masová směs, těstoviny + polévka

85,-

MENU 2

Vepřová plec na slanině, knedlík / rýže + polévka

90,-

MENU 3

Kuřecí plátek se šunkou a sýrem, brambor+ polévka

95,-

STŘEDA 04. 07. 2018

svátek má Ladislav

0,3l

Polévka: Vývar s játrovou rýží

MENU 1

Opečená klobása, křen, hořčice, chléb+ polévka

85,-

MENU 2

Smažený vepřový řízek XXL, bramborová kaše / brambor + polévka

90,-

MENU 3

Smažený kuřecí řízek XXL, bramborová kaše / brambor + polévka

90,-

ČTVRTEK 05. 06. 2017 – STÁTNÍ SVÁTEK - hospoda otevřena od 16.00h – 21.00h
DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
5. červenec je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Slaví se jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Cyril a Metoděj byli na tehdejší Velkou Moravu vysláni
aby šířili překlady Písma svatého v našem vlastním jazyce ve slovanském jazyce.

PÁTEK 06. 07. 2017 – STÁTNÍ SVÁTEK - hospoda otevřena od 16.00h – 22.00h
DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
Slaví se jako připomenutí upálení kněze a reformátora Mistra Jana Husa během kostnického
koncilu v roce 1415. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla
katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej
(1411). Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde
byl odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl
odvolat své učení. Nicméně jako státní svátek bylo výročí upálení Jana Husa vyhlášeno až v roce
1990.
Rozvoz jídel po Č. Budějovicích zdarma
Objednávky zavážíme v minimálním množství 3 ks na jedno místo,
objednávejte minimálně den předem do 15.00 hod na emailu
hostinecnazlatestoce@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 656 747

cena rozvozového MENU 85,-Kč
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání, hmotnost masa je uvedena v syrovém stavu

