
OPATOVSKÝ  ZPRAVODAJ 

              mimořádné vydání 

OPATOVSKÁ HOSPODA – částečné obnovení provozu 

OD STŘEDY 25. 3. RESTAURACE OPATOVSKÁ HOSPODA OBNOVUJE PROVOZ                                    

(v mezích možností současné situace).  

VAŘIT SE BUDOU JÍDLA S SEBOU – jedno jídlo jako denní menu a ostatní dle upraveného 

jídelního lístku (viz druhá strana zpravodaje). 

PROVOZ BUDE PROBÍHAT NÁSLEDOVNĚ: 

 na telefonním čísle restaurace 603 862 694 si jídlo objednáte (denní menu nebo 

z upraveného jídelního lístku), NEJLÉPE DEN PŘEDEM 

 OBJEDNÁVÁNÍ JÍDEL: pondělí – pátek od 10 do 15 h 

 jídlo si vyzvednete u vchodu do restaurace, PLATBA POKUD MOŽNO KARTOU  

 z hygienických důvodů není možné dávat jídla do vlastních jídlonosičů, výdej bude 

restaurace zajišťovat do jednorázových menuboxů (polystyrenové krabičky, které po 

použití patří do směsného odpadu) nebo do papírové krabice (pizza) 

 VYDÁVÁNÍ JÍDEL: pondělí – pátek od 11 do 15 h 

 z hygienických důvodů nebude možné vstupovat do restaurace ani jídla konzumovat 

na terase! 

 

VAŘENÍ PRO DŮCHODCE 

Protože je zavřená školní jídelna, BUDOU SE V OPATOVSKÉ HOSPODĚ VAŘIT                 

A ROZVÁŽET OBĚDY I PRO DŮCHODCE - jídlo, které je jako denní menu 

(pondělí – pátek). 

CENA (včetně rozvozu a krabiček) je pro důchodce zvýhodněná na 70,- Kč. 

Platba za obědy bude vždy po skončení měsíce. 

OBJEDNÁVÁNÍ na tel. 603 862 694, DEN PŘEDEM. 

Tuto službu může využít kdokoli z důchodců, tedy nejen ti, kteří dosud měli 

obědy ze školní jídelny. 



 JÍDELNÍ LÍSTEK – omezený provoz Opatovská hospoda 
 

Pouze na telefonické objednání, tel.: 603 862 694 
Příjem objednávek: po – pá 10 - 15 h 

Výdej: po – pá 11 – 15 h (pouze do našich jednorázových menuboxů)  
platba pokud možno kartou 

 

Polévky  
0,35 l Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 42,-  

Hotová jídla  
150 g Hovězí guláš s cibulí, houskový knedlík  129,-  
150 g Svíčková na smetaně, houskový knedlík  129,-  
150 g Vepřové výpečky s kys. zelím, bram. knedlík 129,-  
150 g Vepřový řízek, vařené brambory   129,-  
150 g Kuřecí řízek, vařené brambory   129,-  
150 g Smažený sýr, hranolky    129,-  
150 g Mexické nudličky, americké brambory  129,-   menubox 10,-  
 

PIZZA (pouze 32 cm)                                                                                                             

1. Šunková 139,-                                                                                                                                                              
2. Salámová  139,-  
3. Sýrová  139,-  
4. Bismarck  139,-         krabice na pizzu 15,-     

 
DENNÍ MENU: 25. – 27. 3. 2020, cena (včetně menuboxů) 115,- Kč 

Středa  Frankfurtská pol., Vepřová kotleta zapečená s hermelínem, vařené brambory  
Čtvrtek  Žampionový krém, Kuřecí směs s rýží  
Pátek   Bramboračka, Sekaná, šťouchané brambory  
 

ZMĚNA VYHRAZENA 
 

DENNÍ MENU:  30. 3. – 3. 4. 2020, cena (včetně menuboxů) 115,- Kč 

Pondělí Krupicová, Maso dvou barev, rýže  
Úterý   Hrstková, Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, okurek  
Středa   Kuřecí vývar s tarhoňou, Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík  
Čtvrtek  Zelná s klobásou, Zapečené těstoviny s uzeným masem, salát  
Pátek   Česneková, Hovězí guláš, houskový knedlík 
 

ZMĚNA VYHRAZENA 
 
 

Denní menu v dalších týdnech najdete na www.obecopatov.cz  nebo vyvěšené 
v Opatovské hospodě.  
Důchodcům je možné jídelní lístek na další týden doručit při rozvozu jídla. 

 

http://www.obecopatov.cz/

