JÍDELNÍ LÍSTEK
14.10.2019
PONDĚLÍ
polévka:
A 120g
B 250g
C
D 300g
E 150g
ÚTERÝ
polévka:
A 120g
B
C 4 ks
D
E 150g

OBĚDY

18.10.2019

14.10.2019
Frankfurtská (1,9)
Nápoj: čaj
Vepřová pečeně znojemská, dušená rýže (1)
Květák zapečený se sýrem a uzeninou,kuskus,rajčatový salát (1,3,7)
Nudle s vepřovým masem a rajčaty(zamíchané),vitamínový salát (1,3)
Hermelínový salát (hermelín,cibule,vejce,uzenina,majonéza
hl.salát), 2x rohlík (1,3,7)
Babiččino tajemství(uzená krkovice v bramboráku),duš. zelí (1,3,7)
15.10.2019
Celerová (1,9)
Nápoj: čaj
4 ks Maďarský guláš, knedlík (1)
Kuřecí kari bulgur, okurkový salát (1)
Palačinky se zavařeninou (1,3,7)
Slovenské halušky s balkánským sýrem, červená řepa (1,7)
Cestářův vepřový steak (cibule,žampiony,paprika,eidam- zapečené),
hranolky,obloha (1,7)

STŘEDA
16.10.2019
polévka:
Slepičí s masem a nudlemi (1,3,9)
Nápoj: čaj
A 130g
Smažený karbanátek, bramborová kaše, kyselá okurka (1,3,7)
B 120g
Kořeněné kotlety (oregano,kari,majoránka- zahuštěno vejci),
tarhoňa (1,3)
C 400g
Kyjevská zapékanka (těstovinová), míchaný paprikový salát (1,3,7)
D 250g
Zrník s mozzarellou (šunka), ovocný salát (1,7)
E 150g
Kuřecí řízečky v sýrové omáčce,americké brambory,malá obloha (1,7)
ČTVRTEK
polévka:
A 120g
B
C 4 ks
D
E 150g

17.10.2019
Zasmažená vaječná (1,3,9)
Nápoj: čaj
Kuřecí prsa ve smetanové omáčce se žampiony, těstoviny (1,3,7)
Srbské rizoto sypané sýrem, hlávkový salát (7)
Kynuté knedlíky s borůvkami , cukrem a skořicí,m.m. (1,3,7)
Chilli con carne (ostřejší - ml.hov.maso,
česnek,čili,protlak,červ.fazole,rajčata), 2x chléb (1)
Vepřový brněnský řízek (plněný - hrášek,vejce), smažený,
bramborová kaše, míchaný salát (1,3,7)

PÁTEK
18.10.2019
polévka:
Hrachová (1)
Nápoj: čaj
A 120g
Vepřová krkovice, bramborový knedlík, červené zelí dušené (1,12)
B 150g
Rybí placičky se zeleninou pečené,křenový drezink,brambory (1,4,7)
C 130g
Pastýřská pochoutka (mas.směs s játry - lečo,víno,protlak),
špagety (1,3)
D 300g
Kuřecí labužnický salát (hl. zelí, zelenina, žampiony,kopr,
kečup,majonéza), celozr. pečivo (1,3,7)
E 150g
Kotleta zase jinak ( zapečená v bramborách se slaninou, sýrem a
smetanou), obloha (3,7)
Čísla v závorce označují potravinové alergeny, které podléhají legislativnímu označování dle
směrnic 1169/11EU.
Jídla označená (*) jsou bez podílu masa, uzenin a slaniny.

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Jídla spotřebujte do 4 hodin po uvaření (9:00 h). Váhy uváděné
v jídelním lístku jsou váhy surovin a masa v syrovém stavu.

JÍDELNÍ LÍSTEK
21.10.2019

OBĚDY

25.10.2019

PONDĚLÍ
21.10.2019
polévka:
Zeleninová (1,3,9)
Nápoj: čaj
A 120g
Vepřová kýta hamburská, knedlík (1,3,7)
B
Boloňské špagety s vepřovým masem a zeleninou (slanina,česnek),
sypané sýrem (1,3,7)
C 4 ks
Lívance s jablky v těstě a zavařeninou, maštěné máslem (1,3,7)
D
Uherský guláš (vepř. maso, brambory,lečo), 2x houska (1)
E 150g
Plněná panenka se šunkou a vejci,šťouch.brambory,malá obloha (1,3)
ÚTERÝ
22.10.2019
polévka:
Ovarová
Nápoj: čaj
A 220g
SK Maminčino kuře (pečené stehno, příloha- těstoviny s játry a
žampiony)(1,3)
B 150g
Smažený květák, tatarská omáčka, brambory (*)(1,3,7)
C
Čočka na paprice, 2x tenký párek, kyselá okurka (1)
D 300g
Rajčatový salát s majonézou, celozr. Pečivo (*)(1,3,7)
E 150g
Selská bašta ( vepřová plec, uzená kýta, gril.párek), bramborové
špalíčky, červené zelí (1)
STŘEDA
polévka:
A 120g
B 120g
C
D 250g
E 150g

23.10.2019
Rajská s těstovinou (1,3,9)
Nápoj: čaj
Husarská roláda (náplň- mleté maso), dušená rýže (1)
Rybí filé cikánské (slanina,lečo,protlak,okurky), kuskus (1,4)
Chlupaté knedlíky s vejci a žampiony, vitamínový salát (*) (1,3,7)
Sýrový talíř, 2x rohlík (*)(1,7)
Kuřecí myšáčkova pochoutka(pór,eidam-zapeč.),hranolky,obloha (1,7)

ČTVRTEK
polévka:
A 120g
B 130g
C 400g
D 300g
E 150g

24.10.2019
Hrstková (1,9)
Nápoj: čaj
Kuřecí prsa přírodní, máslová kukuřice, brambory (1)
Krčmářská bašta(masová směs-kari,fefer.,pór), špecle (1,3)
Těstoviny zapečené s kapustou a uz. masem,hlávkový salát (1,3,7)
Šopský salát s balkánským sýrem, celozr. pečivo (*)(1,7)
Vepřový pikantní steak s pomeranči,sýrové brambory, přízdoba (1,7)

PÁTEK
polévka:
A 120g
B 130g
C 6 ks
D
E 150g

25.10.2019
Čočková (1)
Nápoj: čaj
4 ks Handlířské ragú na víně (hovězí maso), knedlík (1,3)
Sekaná pečeně ,bramborová kaše , kyselá okurka (1,3,7)
Moravské koláče, kakao (1,3,7)
Rizoto s drůbežími játry a rozinkami,syp. sýrem,okurkový salát (7)
Medvědí tlapky smažené (vepř.+uz. kýta v trojobalu), brambory,
míchaný salát (1,3,7)

Čísla v závorce označují potravinové alergeny, které podléhají legislativnímu označování dle
směrnic 1169/11EU.
Jídla označená (*) jsou bez podílu masa, uzenin a slaniny.

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Jídla spotřebujte do 4 hodin po uvaření (9:00 h). Váhy uváděné
v jídelním lístku jsou váhy surovin a masa v syrovém stavu.

