
Dodatečné informace k jídelnímu lístku  
Jídlo je možné dodávat pouze po registraci na www.jidladomu.cz  ,   kterou si uděláte sami, 
nebo po vyplnění dotazníku Vás zaregistrujeme my. Dotazník je možné stáhnout ZDE, 
nebo se obraťte na našeho řidiče, který Vám dotazník dá.

Dodávané jídlo je určeno k okamžité spotřebě a je označeno číslem, podle jídelního lístku.

Ceny jsou uvedené na jídelním lístku vpravo vedle názvu jídla, cena za polévku s jídlem je 
uvedena v závorce. Polévka bez jídla stojí plnou cenu před závorkou. Cena za dovoz se 
účtuje následovně: při dovozu 1-3 jídel je poplatek 5,-Kč za každé jídlo, při dovozu více jak 3
jídel je dovoz ZDARMA. Minimální objednávka na každý den je jedno jídlo. Denní 
objednávka obsahující pouze polévky není možná.

Vážený zákazníku, vyhrazujeme si v neodkladných případech použít: ZMĚNA JÍDEL VYHRAZENA.

Alergeny jsou uvedeny u každého jídla následujícím číselným značením:
1.Obiloviny 2.Korýši 3.Vejce 4.Ryby 5.Podzemnice olejná (arašídy) 6.Sójové boby (sója)
7.Mléko 8.Skořápkové plody 9.Celer 10.Hořčice 11.Sezamová semena 12.Oxid siřičitý 
a siřičitany 13.Vlčí bob 14.Měkkýši.

Váhy masa jsou uvedeny buď na jídelním lístku, nebo zde a vždy v syrovém stavu, pokud se
váhy liší, tak platí ta na jídelním lístku.

Losos 150g, candát 150g, ostatní ryby filet 200g, vepřové a kuřecí maso 150g, hermelín 
100g, sýr 120g, žampiony 350g, květák 300g, kuřecí čtvrtka 400g, hovězí maso 100g, 
plněné knedlíky
s uzeným 150g, maso a uzeniny na salátech (všechny druhy) 150g, maso v polévce 25g,
uzená masa 150g, mletá masa 250g.

Váhy příloh jsou uvedeny buď na jídelním lístku, nebo zde a vždy v hotovém stavu, pokud 
se váhy liší, tak platí ta na jídelním lístku.

Vařený brambor a bramborová kaše 350g, opečený brambor 300g, těstoviny 300g, rýže 
300g, šťouchaný brambor 350g, bramborový salát 400g, houskový knedlík 180g, čínské 
nudle 300g, bramborový knedlík 180g, zelí a špenát 150g, chléb 150g, kompot 150g, 
okurkový a rajčatový salát 150g, šopský salát 200g, zeleninový salát 200g, tatarská 
omáčka 100g, dresink 100g nebo balený 2 sáčky-porce.

Polévka má 400ml.

V Berouně dne 24.3.2022.

S přátelským pozdravem a přáním dobré chuti.

Radek ŠMEJKAL a Blanka Šmejkalová s kolektivem.

http://www.jidladomu.cz/
http://jidladomu.cz/Content/Upload/Info/RegistracniFormular.pdf

