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

Polední menu
24. 09. 2018 – 27. 09. 2018
PONDĚLÍ 24. 09. 2018 svátek má Jaromír

0,3l

Polévka: Vývar s vejcem a vločkami

MENU 1

Srbské rizoto, okurka, sýr + polévka

85,-

MENU 2

Vepřové kostky na slanině, houskový knedlík / rýže+ polévka

90,-

MENU 3

Vepřové ražniči, brambor, hořčice, cibule + polévka

95,-

ÚTERÝ 25. 09. 2018 svátek má Zlata

0,3l

Polévka: Selská

MENU 1

Uzené maso, hrachová kaše, okurka, chléb + polévka

85,-

MENU 2

Katův šleh, rýže + polévka

90,-

MENU 3

Domácí sekaná, brambor, domácí tatarka+ polévka

95,-

STŘEDA 26. 09. 2018

svátek má Andrea

0,3l

Polévka: Kuřecí vývar s abecedou

MENU 1

Halušky s uzeným masem, zelí + polévka

85,-

MENU 2

Buchtičky s vanilkovým krémem + polévka

90,-

MENU 3

Krkovička na rozmarýnu, brambor + polévka

95,-

ČTVRTEK 27. 09. 2018 svátek má Jonáš
0,3l

Polévka: Vývar s játrovými knedlíčky

MENU 1

SVATOVÁCLAVSKÝ guláš „wod Alenky“, chléb + polévka

85,-

MENU 2

Smažený vepřový řízek XXL, bramborový salát, brambor + polévka

90,-

MENU 3

Smažený kuřecí řízek XXL, bramborový salát, brambor + polévka

90,-

PÁTEK 28. 09. 2018 - DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. září 935, podle starších pramenů v r. 929, byl na příkaz svého mladšího bratra Boleslava ve Staré Boleslavi
zavražděn český kníže Václav z rodu Přemyslovců. Bratrovražda otevřela Boleslavu zvanému Ukrutný cestu k moci.
Dal přitom vyvraždit i celé rodiny Václavových příznivců včetně nemluvňat. Sám Boleslav ale už v r. 938 nechal
ostatky svého bratra převézt do Prahy a usiloval o jeho kanonizaci. Přispěl tak ke vzniku svatováclavské tradice,
která sehrála v českých národních dějinách neobyčejně významnou roli. Kult sv. Václava se šířil už od konce 10.
století. Světec nejprve reprezentoval a ochraňoval panovnickou dynastii, později se ale stal patronem celého národa.
Jeho portrét s přemyslovským štítem a praporcem symbolizoval zemi a lid i v těch nejtěžších obdobích českých
dějin. Jméno Václav bylo chápáno jako synonymum pro Čechy a českou korunu. Svatý Václav je jedním
z nejoblíbenějších českých svatých, zemský patron, mučedník i osobnost, která sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého
státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. 28. září je od roku 2000 státním svátkem, Dnem české státnosti.

Rozvoz jídel po Č. Budějovicích zdarma
Objednávky zavážíme v minimálním množství 3 ks na jedno místo,
objednávejte minimálně 1 pracovní den před dnem závozu 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

