
Jídelní lístek č.3 Rozvoz

Pondělí 16.1. Úterý 17.1. St ředa 18.1. Čtvrtek 19.1. Pátek 20.1.
Polévka            1,3,6,7,9,10,11,12 Polévka                          1,3,9 Polévka Polévka Polévka
Čočková s párkem Hov ězí s játr.knedl. a nudlemi Kapustová  1,3,7,9 Slepičí s drobením Kulajda  1,3,7,9

Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo
1. Sekaná pečeně, 1. Hamburská vep řová kýta, 1. Smažený vep řový řízek, 1. Zvěřinový guláš, housk. 1. Uzená kýta, zelí, 
  bramborová kaše 1,3,6,7,10  houskový knedlík 1,6,7,9,10 bramborový salát 1,3,6,7,9,10  knedlík 1,6,7,9  bramborový knedlík 1,3,6,7

2. Kuřecí  na paprice, 2. Pe čená ku řecí křídla, 2. Uzený hov ězí jazyk, 2. Vep řová játra pana 2. Vep řenky s cibulí,
 těstoviny 1,7  dušená rýže 1 smetanový k řen, houskový starosty, dušená rýže (cibule,  brambory, tatarka 1,3,6,7,10

 knedlík  1,6,7, kečup,kari,feferonky) 1

3. 2ks vejce, fazolové lusky, 3. Paprikový lusk pln ěný 3. Jahodové tašti čky, tvaroh, 3. Salám v t ěstíčku, 3. Vídeňský knedlík s 
na kyselo, brambory 1,3,7  balkánským sýrem, brambory    máslo  1,3,7 bramborová kaše  1,3,6,7 vanilkovou omá čkou 1,3,7

(balk.sýr,vejce,angl.slan.) 3,7

4. Zeleninový talí ř s ku řecím 4. Zeleninový talí ř se sýrovou 4. Zeleninový talí ř s moravs. 4. Zeleninový talí ř s 4. Zeleninový talí ř s ruským
 salátem, pe čivo  1,3,6,7,9,10 pomazánkou, pe čivo 1,3,6,7,10 uzeným, pe čivo,zálivka 1,6,7 mexickým salátem, pe čivo   vejcem, pe čivo 1,3,6,7,9,10

1,6,7

5. Mexický vep řový steak, 5. Pe čený pstruh na másle, 5. Ku ře po italsku, t ěstoviny, 5.Vep ř.žebírko zape čené s 5. Ku řecí rolka se špenátem 
  sm.bramb.písmenka, salát   bramborová kaše, salát 4,7 salát (libeček,rajčata,česnek,eidam) anglickou slaninou,brambory,  a sýrem,brambory 1,7

ml.paprika,chilli,rajčata,česnek) 1,9 1,3,7,9 salát 1

8. Teplá zelenina, králi čí 8. Teplá zelenina, 3,7 8. Teplá zelenina, ku řecí 8. Teplá zelenina, uzené 8. Teplá zelenina, kr ůtí
  nudli čky  7 vaječná omeleta se žampióny   plátek  7   kuřecí stehno 7    nudli čky  7

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta
6. Sekaná pečeně, 6. Pečená ku řecí křídla, 6. Přírodní vep řový řízek, 6.Vepř.žebírko zape čené s 6. Vep řový plátek po 
  bramborová kaše 1,3,6,7,10  dušená rýže 1  bamborový salát 3,6,7,9,10 anglickou slaninou,brambory, myslivecku, t ěstoviny

        Sobota 21.1.         Neděle 22.1.
polévka polévka Změna jídel vyhrazena Čísla u jednotlivých jídel jsou 

1. Přírodní vep řová panenka, 1. Rizoto s ku řecím masem a skupiny alergenů dle směrnice
bramborová kaše 1,7   sýrem 1,7 1169/2011 EU



  


