
Jídelní lístek č.2 DEN RUSKÉ KUCHYNĚ Rozvoz

Pondělí 24.10. Úterý 25.10. St ředa 26.10. Čtvrtek 27.10. Pátek 28.10.
Polévka Polévka 1,7 Polévka                Polévka Polévka
Kuřecí kari se smetanou 1,7,9 Šči  (zelí,mrkev,hovězí,brambory) Valašská kmínka  3,9 Hovězí s rýží a hráškem  7,9 Fazolová s párkem  1,3,6,7,9

Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo
1. Steak z vep řové krkovi čky, 1. Kavkazské ku ře, dušená 1. Smažené rybí filé, 1. Pln ěný paprikový lusk, 1. Špagety s ku řecím masem
   brambory, tatarka  1,3,10 rýže  (kuř.stehno,cibule,protlak,víno,   bramborová kaše 1,3,4,6,7   rajská omá čka, houskový  a sýrem (cibule,kečup) 1,3,7

citr.šťáva,máslo) 1,7,12    knedlík 1,3,6,7

2. Pastý řská pochoutka, 2. Azu, t ěstoviny (hov.zadní, 2. Lašská vep řová kýta, 2. T ěstovinové rizoto s
dušená rýže (v.plec,kečup,víno) cibule,kečup, paprika koření) 1,3 houskový knedlík (kopr,slanina krůtím masem a sýrem 1,3,7

 1,3,6,7,9 rajský protlak) 1,3,6,7,9 Státní svátek
3. Zapečené těstoviny s 3. Pilaf, raj čatový salát 1 3. Perník s cukrovou 3. Le čo s párkem, Jídla budou dováženy jako
 brokolicí a sýrem  3,7 (vepř.maso,rýže,mrkev,cibule,protlak)    polevou  1,3,7    brambory  3 chlazená jídla.

4. Zelninový talí ř  s rybí 4. Ruský salát z červené 4. Bolo ňský t ěstovinový 4. Zeleninový talí ř s kapiovou
pomazánkou, pe čivo  1,3,4,6,7   řepy, pečivo (červ.řepa,brambor,   salát, pe čivo 1,3,6,7,10  pomazánkou, pe čivo 1,6,7

ster.okur.,cibule,zak.smet.) 1,7,12

5. Ohnivá pánev, smažené 5. Kyjevský vep řový smážený 5. Pražská vep ř.roláda,š ťouch.5. Smažené žampióny, 
písmenka, salát (v.plec,kuř.stehenní,závitek, bram. kaše, salát  1,3,7bramb. s cibul.,salát  1,3,7,9   brambory, tatarka, salát
klobása,paprika,fazole,žamp.) 1,9 (vepř.kotlet,máslo,žampióny,petrželka) (plněná kotleta, vejce,šunka, hrášek) 1,3,6,7,10

8. Teplá zelenina, pe čený 8. Pelmen ě pln ěná mletým 8. Teplá zelenina hov ězí 8. Teplá zelenina, ku řecí 
  kapr 4,7 masem,gril.zelenina 1,3,7  maso va řené  7   nudli čky 7

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta
6.Steak z vep řové krkovi čky, 6. Kavkazské ku ře, dušená 6. Le čo s párkem, 6. Pln ěný paprikový lusk,
   brambory, tatarka  3,10  rýže 7.12    brambory  3 rajská omá čka,těstoviny 3,7

        Sobota 29.10.         Neděle 30.10.
polévka polévka Čísla u jednotlivých jídel jsou 
1. Smažený holandský řízek 1. Přírodní ku řecí závitek, Změna jídel vyhrazena skupiny alergenů dle směrnice

 bramborová kaše 1,3,7,10   dušená rýže 1 1169/2011 EU


