
• cena poledního menu: 190,- • cena poledního menu na slevovou kartu S-centra: 160,- 
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JÍDELNÍ LÍSTEK - POLEDNÍ MENU 
 
 

 
 
 

pondělí 

silný hovězí vývar s masem, zeleninou a těstovinami (1a, 3, 9) 

staročeská kulajda s vejcem a houbami (1a, 3, 7) 

150 g hovězí Tokáň, dušená rýže (1a, 9) 

150 g přírodní kuřecí plátek pečený na grilu, pikantní studená omáčka, lyonské brambory (1a) 

pizza Hawai 30 cm (tomatová omáčka, mozzarella, šunka, ananas) (1a, 7) 

smažený květák, petrželové brambory, tatarská omáčka (1a, 3, 7, 10) 

 
 
 

úterý 

hovězí vývar s krupičkou a vejcem (1a, 3, 9) 

čočková polévka s párkem (1a) 

150 g španělský ptáček, dušená rýže (1a, 3, 10) 

150 g krůtí prsa na šalvěji, dušená mrkev, vařené brambory (1a, 7) 

zapečené brambory s uzeným masem, zelný salát (3, 7) 

bulgur se zeleninou a žampióny (1a, 6, 9) 

 
 
 
 středa 

                                                                 28.9.2022 – státní svátek 
 

 

 

     

 

 

Ač dnes polední menu nevaříme, jsme tu pro Vás i o státním svátku!  
Oběd si můžete vybrat z našeho stálého jídelního lístku.  

 
 
 

čtvrtek 

silný hovězí vývar se zeleninou a celestýnskými nudlemi (1a, 3, 7, 9) 

zelná polévka s klobásou (1a, 7) 

150 g přírodní kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem, mačkané brambory s cibulkou (1a, 7) 

150 g grilované vepřové kousky s paprikou a cibulí, dušená rýže (1a) 

150 g smažené rybí filé, bramborový salát (1a, 3, 4, 7, 9, 10) 

těstovinový salát se zeleninou a jogurtovým drezinkem (1a, 3, 7) 

 
 
 

pátek 

drůbeží vývar s krupičkou a vejcem (1a, 3, 9) 

květákový krém s krutonky (1a, 3, 7) 

150 g svíčková hovězí pečeně s houskovými knedlíky, citrónem a brusinkami (1a, 3, 7, 9, 10) 

150 g závitek z kuřecích prsou plněný anglickou slaninou a špenátem, lyonské brambory (1a) 

bramborové noky s uzeným masem, žampióny a cibulkou (1a, 3) 

grilovaný hermelín na ledovém salátu s brusinkovou omáčkou (7) 

 

• zeleninový salát dle denní nabídky: 30,- • dezert dle denní nabídky: 30,- 

• míchaný salát (rajčata, okurky, ledový salát, kukuřice, mrkev), bazalkový dresink: 52,- • šopský salát (rajčata, okurky, papriky, balkánský sýr): 75,- 
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S-centrum, U Vodárny 2215, 256 01 Benešov 

telefon bowling - rezervace: 317 750 003 telefon sport - rezervace: 317 750 004 telefon restaurace - rezervace: 317 750 005 telefon hotel - rezervace: 317 750 001 
e-mail: info@scentrum.eu, objednavky@scentrum.eu 
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