Dovoz jídel – Jídelní lístek 12. 12. – 16. 12. 2022
Pondělí: Zeleninový krém se smetanou - (celer, mrkev, pórek, květák, brokolice)
A 300g Cacio e Pepe, špagety s pepřovo smetanovou omáčkou na bílém vínu a tymiánu, parmazán
B 220g Pečené kuřecí stehýnko na kmínu, krkonošské halušky s houbami
C 140g Krkovička na medu (č.pivo, sladká chilli om.,česnek, pepř), pečené brambůrky ve slupce (bezlepkové)
D 300g Zeleninový salát s variací sýrů a vejcem, dressing
E 400g Tortilly s vepřovým trhaným masem, zelenina, pepřový dressing

Úterý:
Pikantní gulášová polévka
A 300g Kuřecí rizoto se zeleninou na másle, sypané sýrem (bezlepkové)
B 130g Smažený vepřový řízek z kotlety, bramborová kaše
C 120g Hovězí na smetaně po myslivecku, bramborové knedlíky
D 300g Zeleninový salát s oliv. Olejem a salátovým kořením, kuřecím prsíčkem, plátky parmazánu, dip
E 400g Zeleninový salát se smaženými kuř. řízečky v podmáslí, tat. omáčka, sweet om.

Středa: Česnečka
A 120g Indické kuřecí kari, indiánská rýže
B 120g Frankfurtská vepřová pečeně (slanina, párky, paprika), barevné těstoviny
C 150g Čevabčiči, brambory vařené, m.m., hořčice s cibulí
D 300g Zeleninový salát s variací salátů, pečené kuřecí máslové prsíčko, dressing
E 400g Tortilly s krůtím trhaným masem, zelenina, EMENTÁL, dressing s uzenou paprikou

Čtvrtek: Kukuřičná polévka s chilli
A 120g Smažené rybí prsty, bramborová kaše, citron
B 120g Záhorácký závitek (krkovička, zelí, slanina, hořčice), bramborové knedlíky
C 120g Hovězí vařené, rajská omáčka, kolínka
D 300g Zeleninový salát s grilovaným hermelínem a brusinkovým dipem (bezlepkové)
E 400g Zeleninový salát s krůtími řízečky v sezamové strouhance, sweet om., dijonská omáčka

Pátek: Černá polévka s kroupami
A 300g Ovarové koleno, křen, hořčice, chléb
B 3ks Bramborová roláda plněná uzeným masem, bílé zelí, cibulka na sádle
C 120g Kuřecí řízek v křupínkách, bramborová kaše, pažitka
D 300g Těstovinový salát s tuňákem, červenou cibulkou a majonézou, vejce
E 400g Špenátové tortilly s hovězím trhaným masem a zeleninou, čedarový dressing

http://www.dovoz-jidel.cz/jidelnicek/ = seznam alergenů

Martin Luň - Jídelní lístek 12. 12. - 16. 12. 2022
Pondělí: Kuřecí vývar se zeleninou, masem a vaječnou jíškou (1,3,9)
1 300g Moravská klobása, červená čočka s kysaným zelím a slaninou, okurka (1,3,6,7,9,10,12)
2 65g Vepřový gulášek Labužník sypaný, slaninkou a pórkem, houskové knedlíky (1,3,6,7,9,10)
3 350g Zapečené těstoviny s uzeným masem a vejci, čalamáda (1,3,6,7,9,10)
4 120g Smažený květák, brambor,m.m., tatarská omáčka (1,3,5,6,7,8,11)
5 120g Stehenní kuřecí řízek v nivové chrustě, šťouchané brambory s cibulkou (1,3,6,7,9,10,11)
6 300g Zelen. salát s pečenými vepřovými kousky, hořčičná om. (1,3,6,7,9,10)
7 400g Zeleninový salát se smaženou kotletkou v pikantním těstíčku, swéét om., bylin. om.(1,3,5,6,8,11)
8 400g Tortilla se smaženými kuřecími kousky a zeleninovou salsou, pikantní om., tatarská om.(1,3,6,7,9,10)

Úterý: Ovarová s krupkami (1,3,6,7,9,10)
1 65g Vepřová plec na žampiónech, kolínka (1,3,6,7,9,10)
2 350g Zapečené palačinky s tvarohem a rozinkami (1,3,6,7,9,10)
3 2ks Vařené vejce, zelené dlouhé fazolky, brambor (1,3,6,7,9,10)
4 65g Hovězí maso na česneku, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9,10)
5 100g Kuřecí Plzeňský závitek, hranolky (slanina, pivo, gulášová šťáva) (1,3,6)
6 350g Obložené vejce (1,3,6,7,9,10)
7 400g Zeleninový salát se smaženou kotletkou v pikantním těstíčku, swéét om., bylin. om.(1,3,5,6,8,11)
8 400g Tortilla se smaženými kuřecími kousky a zeleninovou salsou, pikantní om., tatarská om.(1,3,6,7,9,10)

Středa: Papriková zelňačka (1,3,6,7,9,10)
1 65g Vepřová plec na paprice, houskové knedlíky (1,3,6,7,9,10)
2 65g Kovbojské fazole se slaninou, uzená pečínka, okurka (1,3,6,7,9,10)
3 100g Pikantní dalmátské čufty, rýže dušená (1,3,6,7,9,10)
4 120g Kachna VI.Buriana, bram.kaše, okurka (vykostěná kachna, plněná vykostěným kuřetem) (1,3,6,7,9,10)
5 120g Smažená vepřová kotleta, vasabi brambory1,3,6,7,9,10)
6 300g Zeleninový salát s kořeněným uzeným sýrem, bylinková om.(1,3,7,9,10)
7 400g Zeleninový salát se smaženou kotletkou v pikantním těstíčku, swéét om., bylin. om.(1,3,5,6,8,11)
8 400g Tortilla se smaženými kuřecími kousky a zeleninovou salsou, pikantní om., tatarská om.(1,3,6,7,9,10)

Čtvrtek: Hovězí vývar s masem, zeleninou, nudlemi a játrovou rýží (1,3,6,7,910)
1 4ks Kynuté borůvkové knedlíky, strouhaný tvaroh, moučkový cukr (1,3,7,9,10)
2 65g Hovězí rozlítaný ptáček, rýže dušená (1,3,6,7,9,10)
3 120g Vaječná omeleta s tomaty a sýrem, brambor,m.m.(1.3.6.7.9.10)
4 120g Smažený filet z hejka, cibulové brambory, (1,3,6,7,9,10)
5 65g Kančí výpečky, červené zelí, bramborové knedlíky (1,3,6,7,9,10)
6 300g Ledový salát s kuřecím masem a pomeranči (1,3,6,7,9,10)
7 400g Zeleninový salát se smaženou kotletkou v pikantním těstíčku, swéét om., bylin. om.(1,3,5,6,8,11)
8 400g Tortilla se smaženými kuřecími kousky a zeleninovou salsou, pikantní om., tatarská om.(1,3,6,7,9,10)

Pátek: Kapustová se slaninou (1,3,6,7,9,10)
1 350g Plněné bramborové knedlíky uzeninovou náplní, dušené zelí, smažená cibulka (1,3,6,7,9,10)
2 120g Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, houskové knedlíky (1,3,6,7,9,10)
3 350g Brambory zapečené cibulí, cuketou, nivou a taveným sýrem, zeleninový salát (1,3,6,7,9,10)
4 120g Kuřecí a vepřový medailonek na bylinkovém másle, bramborová kaše, okurka (1,3,6,7,9,10)
5 350g Cikánské kuřecí placičky na kari s pórkem, salát koleslav(1,3,5,6,7,8,9,10)
6 300g Těstovinový salát s kuřecím masem na kari s majonézou, zeleninová obloha (1,3,4,7,9,10)
7 400g Zeleninový salát se smaženou kotletkou v pikantním těstíčku, swéét om., bylin. om.(1,3,5,6,8,11)
8 400g Tortilla se smaženými kuřecími kousky a zeleninovou salsou, pikantní om., tatarská om.(1,3,6,7,9,10)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ OBĚDŮ
1) Dodavatel:
Služby KPŽ s.r.o., IČ: 050 02 427, se sídlem: Vestecká 11 Praha západ 252 50, spis. zn. C 256364 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupena: Lenka
Klestilová, jednatelka (dále Dodavatel)
2) Popis služby:
Prodej a doprava chlazených balených obědů k zákazníkovi (dále zboží). Zboží Dodavatel nakoupí u svých smluvních partnerů a zákazníkovi bude
dodáváno v každý pracovní den v době mezi 9 a 13 hodinou.
3) Zákazník
Zákazníkem může být jakákoliv zletilá osoba, která provede písemnou nebo elektronickou registraci u dodavatele. Registrace zákazníka nezavazuje k odběru
služby. Podmínkou poskytnutí služby je, že místo dodání je uvedeno v seznamu obcí, kde se služba poskytuje nebo místo leží na rozvozové trase. Pokud
jsou Zákazníci manželé, je ve vztahu k dodavateli platné právní jednání každého z nich.
4) Postup objednávání:
Zákazník si na základě jídelního lístku, doručeného mu emailem nebo v rámci rozvozu objednává z nabídky Dodavatele obědy, a to tak, že na jídelní lístek
zakroužkuje jednotlivé obědy, vyznačí počty, na lístku vyplní hůlkovým písmem své jméno a lístek podepíše. Takto označený lístek jako objednávku předá
zákazník Dodavateli, a to buď v tištěné podobě do pátku předchozího týdne nebo elektronicky do čtvrtka 16.00 hodin na obedy.kpz@email.cz. Jídelní lístky
se samostatně zaváží a u zákazníka vyzvedávají pouze v rámci závozu obědů, nikoliv samostatným závozem. Pokud zákazník neobdrží jídelní lístek,
provede objednávku telefonicky na tel. čísle 778 095 906. Jednotlivé obědy budou dodávány na dodací adresu vyplněnou zákazníkem na této objednávce,
nejpozději do 13. hodiny příslušného dne. Pokud Zákazník zboží osobně nepřevezme, je Dodavatel oprávněn použít náhradní způsob dodaní obědů (např.
taška se zbožím se zavěsí na kliku dveří). Změny v objednávkách jsou nepřípustné, výjimku tvoří vážné důvody na straně Zákazníka, např. nenadálá
hospitalizace, kdy je přípustné změnu nahlásit max. 24 hodin předem.
5) Kvalita a reklamace
a) Dodavatel zboží dodává v uzavřených obalech a chlazené. Zákazník je oprávněn odmítnout převzít zboží, jehož obal je narušen (nevztahuje se na
polévky). V případě náhradního způsobu doručení vzhledem k možným změnám v kvalitě zboží způsobeného přechováváním v nevhodné teplotě ručí
dodavatel za kvalitu a zdravotní nezávadnost zboží pouze do chvíle uložení na smluvené místo. Pokud si zákazník oběd nepřevezme osobně a oběd mu bude
uložen na smluvené místo, neručí od této chvíle dodavatel za ztrátu nebo poškození jídla a zákazník nemůže požadovat po dodavateli náhradu.
b) Dodavatel neručí za nutriční hodnoty nebo chuťové vlastnosti Zboží. Zavazuje se však vyřizovat s výrobci případné stížnosti na kvalitu a reklamace. V
případě sporu o množství nebo druh zboží je podkladem řešení vždy objednávka, u telefonických objednávek není reklamace možná.
c) V případě reklamace dodaného jídla odebere řidič dodavatele jídlo zpět v den dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a jídlo bude
fakturováno v plné výši.
6) Cena, platební podmínky od 1. 12. 2022. Občanům obcí, se poskytuje sleva
a) Základní cena oběda se stanovuje na 147,- Kč včetně DPH, pokud není stanoveno jinak. Vyplněním Objednávky s vyznačenou cenou Zákazník na změnu
ceny přistupuje.
b) Výjimky ze základní ceny: Občanům Vestce nad 70 let a občanům ZTP se poskytuje sleva ve výši 95,- Kč (dopravné 35,-Kč + 60,-Kč oběd) ze základní
ceny na částku 52,- Kč včetně DPH. Tato sleva bude přiznávána, pokud bude Obec Vestec na tuto slevu přispívat.
c) K ceně oběda Dodavatel účtuje dopravné, a to ve výši 35,- Kč vč. DPH za každý první oběd dodaný do jednoho dodacího místa v témže dni, za každý
druhý a další oběd Dodavatel účtuje dopravné ve výši 10,- Kč vč. DPH. Dopravné se účtuje vždy kromě výjimek uvedených níže.
d) Výjimky z dopravného: Dopravné neplatí občané obcí Vestec, Dolní Břežany a jejich spádové obce, Sulice a jejich spádové obce, Velké Přílepy,
Holubice, Tursko, Dobřejovice, Statenice, Radějovice. Občané Jesenice a Ohrobce a jejich spádových obcí platí dopravné ve výši 11,-Kč vč. DPH za každý
dodaný oběd. Občané MČ Praha - Libuš platí dopravné ve výši 17,- Kč vč. DPH za každý dodaný oběd. Tato sleva bude přiznávána, pokud budou příslušné
obce na tuto slevu přispívat a službu podporovat. Vzhledem k rozdílným podmínkám podpory jednotlivými obcemi není poskytnutí slev nárokové a
klientovi může být bez odůvodnění účtována základní cena. V případě firemních zákazníků, kteří odebírají 10 a více obědů denně na téže adrese bude
dopravené stanoveno individuálně. Dopravné - pokud počet dotovaných jídel překročí podmínky dotace od obce, bude klientovi účtováno dopravné 35,-Kč
za každé jídlo bez ohledu na souběh dovezených jídel v jednom dni.
e) Dodavatel vystaví daňový doklad podle způsobu úhrady Zákazníkem. Zákazníkovi, který hradí převodem na účet, bude zaslána faktura, a to elektronicky.
Splatnost vyúčtování je 5 dní. Zákazníkovi, který hradí hotově, bude vystaven pokladní doklad EET, který bude předán oproti úhradě.
f) V případě prodlení delšího než 5 dnů po datu splatnosti je zákazník oprávněn vystavit a Dodavateli zaslat upomínku platby, která není zpoplatněna.
Upomínka se zasílá elektronicky nebo předává osobně prostřednictvím zaměstnance Dodavatele.
g) V případě prodlení delšího než 30 dnů nebo v případě 3 neuhrazených pohledávek má Dodavatel právo dodávku Zboží zákazníkovi dočasně přerušit.
Zároveň je oprávněn mu zaslat Předžalobní upomínku, která je zpoplatněna částkou 500,- Kč + DPH. K obnově dodávek dojde v takovém případě teprve po
úhradě všech pohledávek Dodavatele za Zákazníkem.
h) Osobní údaje Zákazníka poskytnutá na základě registrace jsou zpracovávané pouze v rozsahu nezbytně potřebném pro objednávání, doručování a
účtování obědů, tj. pro účely plnění smlouvy. Data jsou přechovávána pouze po dobu nezbytně nutnou a po splnění účelu jsou mazána. Písemné objednávky
Dodavatel skartuje ihned po jejich zaplacení. Osobní údaje Zákazníka jsou chráněna vnitřní směrnicí Dodavatele a zásadně nejsou poskytována třetím
osobám pro účely jejich marketingu. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel zpracovává osobní údaje z důvodu plnění této smlouvy v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation
(GDPR). Zájemce, pokud se jedná o fyzickou osobu, v postavení Subjektu údajů má pak právo zejména na 1) přístup k osobním údajům, 2) opravu, resp.
doplnění, 3) na výmaz, 4) na omezení zpracování, 5) na přenositelnost údajů, 6) vznést námitku, 7) nebýt předmětem automatizovaného individuálního
rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. Kontaktní osobou zprostředkovatele pro zpracování osobních údajů je jednatelka
Dodavatele.
7) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 01. 12. 2022 do odvolání.
Vestci dne 21. 11. 2022 Lenka Klestilová, jednatelka Služby KPŽ s.r.o.

Objednávky obědů: tel: 778 095 906 email: obedy.kpz@email.cz
(pondělí až čtvrtek od 10 - 15hod. V pátek od 10 – 12hod.)
Vyúčtování obědů: tel: 778 095 645 email: administrativa.kpz@email.cz
(pondělí a středa od 8 - 15hod.)

Klimešovi – Jídelní lístek 12. 12. - 16. 12. 2022
pondělí 12. 12.
K 120 g Svíčková pečeně na smetaně, houskové knedlíky, brusinky
L 120 g Vepřový plátek na slanině s jasmínovou rýží
M 120 g Pikantní kuřecí směs se zeleninou a opečené brambory
N 120 g Moravský vrabec s červeným zelím a bramborovým knedlíkem

K
L

úterý 13. 12.
120 g Hovězí nudličky na pepři s těstovinou
250 g Tortilla plněná vepřovým trhaným masem a zeleninou

M 120 g Kuřecí plátek na bylinkách s opečeným bramborem
N 220 g Ovocné kynuté knedlíky se strouhaným tvarohem, cukrem a máslem

K

středa 14. 12.
120 g Vepřový katův šleh s jasmínovou rýží

L 120 g Smažené žampiony s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou
M 120 g Kuřecí stehno na paprice s houskovým knedlíkem
N 250 g Tagliatelle s kousky vepřové panenky a smetanovou omáčkou, sypané parmezánem
čtvrtek 15. 12.
K 120 g Masové kuličky v rajské omáčce s houskovým knedlíkem
L 120 g Smažený květák s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou
M 250 g Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou
N 120 g Vepřové nudličky v sýrové omáčce s jasmínovou rýží
pátek 16. 12.
K 120 g Svíčková pečeně na smetaně, houskové knedlíky, brusinky
L 120 g Vepřový steak zapečený se šunkou a sýrem s bramborovou kaší
M 120 g Smažený kuřecí řízek s vařeným bramborem a citronem
N 250 g Hrachová kaše s opečenou klobásou, kyselou okurkou a cibulkou

