
Jídelní lístek č.4 Rozvoz

Pondělí 3.4. Úterý 4.4. St ředa 5.4. Čtvrtek 6.4. Pátek 7.4.
Polévka Polévka Polévka Polévka Polévka
Gulášová 1,9 Hráškový krém 1,9 Špenátová 1,3,7 Kmínová s vejcem 3,9 Hovězí s kuskusem 1,3,9
Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo
1. Přírodní ku řecí plátek, 1. Moravský vrabec, červené 1. Segedínský guláš, housk. 1. St řapatý ku řecí řízek, 1.Hovězí vařené, rajská omá čka
  dušená rýže 1   zelí, housk.knedlík 1,3,7,12  knedlík 1,6,7,9,12  bramborová kaše 1,3,7   houskový knedlík 1,3,7,9

(těstíčko, ster.paprika, gril.koření)

2. Vepřové na kmín ě, 2. Vepřové ledvinky na 2. Mexická rýže, okurek 2. Uz.vep ř.kotlet, hrachová 2. Švýcarské brambory,
   těstoviny 1,3,7  cibulce, dušená rýže 1 (ml.paprika,klobása,chilli,eidam) 7  kaše, chléb, okurek 1   zelný salát 3,7

3. Paprikový lusk pln ěný 3. Rizoto z bulguru s ku řecím 3. Bramborové šišky s 3. Kr ůtí kostky po indicku, 3. Víde ňský knedlík s 
 balkánským sýrem, brambory masem a zeleninou 1   mákem 1,3,5,6,7,12,13    dušená rýže (krůtí prsa, jablka, vanilkovou omá čkou 1,3,7

(balk.sýr,vejce,angl.slan.) 3,7      čínské koření) 1,9

4. Zeleninový talí ř s 4. Zeleninový talí ř se salátem 4. César salát s ku řecím 4. Zeleninový talí ř s anglickou 4. Zelenin. talí ř s pařížským
  budapeš ťským krémem,   z rybího filé, pe čivo 4,7,9   masem, pe čivo 1,6,7    slaninou, pe čivo 1,7    salátem, pe čivo  1,3,7,9,10

   pečivo (1,7,10)

5. Pečený losos na másle, 5. Smažená sýrová jehla, 5. Bramb orák pln ěný pikantí 5. Gnocchi zape čené s 5. Pečená krůtí prsa s medem
  bramborová kaše, salát 4,7   brambory, tatarka, salát  masovou sm ěsí, salát brokolicí, sýrem, smetanou   a pomeran či, brambory,

  1,3,7,10 1,3,7 a kuřecím masem, salát 1,3,7   salát 1

8. Teplá zelenina, vaje čná 8. Teplá zelenina, pe čené 8. Teplá zelenina, králi čí 8. Teplá zelenina, 8. Teplá zelenina, rybí filé
  omeleta s hráškem 3,7   kuřecí špalí čky 7   stehno 7   přírodní ku řecí plátek 7    Orly  4,7

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta
6. Pečený losos na másle, 6. Moravský vrabec, červ.zelí, 6. Mexická rýže, okurek 6. St řapatý ku řecí řízek, 6. Bramborové šišky s 
  bramborová kaše 4,7   houskový knedlík 3,7,12 (ml.paprika,klobása,chilli,eidam) 7  bramborová kaše 3,7   mákem 3,7

        Sobota 8.4.         Neděle 9.4.
polévka polévka Změna jídel vyhrazena Čísla u jednotlivých jídel jsou 

1. Kuřecí kung-pao, dušená 1. Vep řové ražni čí, brambory, skupiny alergenů dle směrnice
   rýže 1,9    tatarka 1,3,6,7,10,11 1169/2011 EU



čka


