
Jídelní lístek č.8 Rozvoz

Pondělí  26.9. Úterý 27.9. St ředa 28.9. Čtvrtek 29.9. Pátek 30.9.
Polévka Polévka Polévka Polévka Polévka                1,3,9

Milánská 1,3,7,9 Hrstková 1,3,7,9 Česneková s bramborem 1,3,9 Dršťková  1,9 Slepičí s masem a nudlemi 

Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo
1. Uzené maso, čočka na 1. Svíčková na smetan ě, 1. Smažený vep řový řízek, 1. Pečená vep řová plec, 1. Sekaný máslový řízek z
 kyselo, chléb, okurek 1 houskový knedlík 1,3,6,7,9,10   bramborová kaše 1,3,7    kapusta,brambory 1,9 vepř.plece na rest. žamp. ,

petrž.brambory 1,3,7

2. Zapékané rybí filé, bramb. 2. Penne s omá čkou Quattro 2. Vepřový toká ň, špagety 2. Vep řové maso po římsku,
kaše  (rajčata,cibule,smetana,sýr) Formaggi s ku řecím masem (ml.paprika,ml.maso,protlak, červ.   dušená rýže  (paprika,rajčata,

3,4,7 1,3,7  papr.lusky) 1,7,9  hrozinky,česnek) 1

3. Kuřecí nudli čky na 3. Zape čené brambory s STÁTNÍ SVÁTEK 3. Pe čené fazole s ku řecím 3. Nudle s mákem, kakao 1,3

  žampiónech, rýže  1,7,9  mletým masem (pórek,sýr, (jídla budou rozvážena masem a zeleninou,chléb
vejce,smetana, ml.maso) 3,7,9 jako chlazená dne 27.9.)

4. Zeleninový talá ř s goudou, 4. Zeleninový talí ř s ruským 4. Zeleninový talí ř s uzeným 4. Šopský salát, pe čivo  1,6,7

pečivo, zálivka 1,3,6,7, vejcem, pe čivo 1,3,6,7,9 sýrem, pe čivo, zálivka 1,6,7,10

5. Pikantní ku řecí nudli čky, 5. Vep ř.toč s ko řen.zeleninou 5. Valašské vep řové žebírko, 5. Ku řecí špíz BBQ, opékané
 dušená rýže, salát (kapie,chillie, na šípkové omá čce, brambory  brambory, salát  (česnek,kapie,   brambory, salát 1,7

ml.paprika,feferony) 1,9 salát  klobása) 1,7

8. Teplá zelenina,  p řírodní 8. Teplá zelenina, kr ůtí 8. Grilovaná zelenina, 8. Teplá zelenina, smažené
   rybí filé  4,7 medailonky  7 přír.vep řová panenka 7   rybí prsty  1,3,4,7

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta
6. Uzené maso, čočka na 6. Penne s omá čkou Quattro 6. Vepřový toká ň, špagety 6. Dukátové buchti čky s 
 kyselo, kuku ř.plátky, okurek Formaggi s ku řecím masem  3,7   vanilkovým krémem 3,7

        Sobota 1.10. Neděle 2.10.
polévka polévka Změna jídel vyhrazena Čísla u jednotlivých jídel jsou 

1. Přírodní vep řový závitek, 1. Vep řový guláš, houskový skupiny alergenů dle směrnice
   šťouchané brambory 1,7   knedlík  1,3,6,7 1169/2011 EU


