
Jídelní lístek č.7 Rozvoz

Pondělí 20.11. Úterý 21.11. Středa 22.11. Čtvrtek 23.11. Pátek 24.11.
Polévka                Polévka                    Polévka                    Polévka                        1,3,9              Polévka

Kedlubnová 1,3,7,9 Hovězí s těstovinou 1,3,9 Houbová s bramborem  1,3,9 Cibulová s chlebovými krutony Fazolová s karotkou,celerem

a bramborami 1,6,7,9

Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo

1. Pečené kuřecí stehno, 1. Guláš Samuraj, houskový 1. Ptáčci ve výběhu z hov. 1. Pečená vepřová plec,zelí 1. Smažený holandský 

 dušená rýže 1   knedlík  (v.plec,paprika,feferony,  masa, dušená rýže 1,3,6,7,9,10   houskový knedlík 1,3,7,12   řízek, bramborová kaše

worcester,česnek,kečup) 1,3,6,7,9,13 (okurky, uzenina, vejce)   1,3,7

2. Krůtí maso na víně a la 2. Houbový kuba 2. Staročeská vepřová kýta, 2. Kapustové karbenátky, 2. Špagety s boloňskou 

 svíčková, těstoviny (koř.zelen, (kroupy,houby,česnek,majoránka) 1 bramborová kaše (kmín, zázvor,   bramborová kaše 1,3,7   omáčkou 1,7,9

víno, smetana) 1,3,7,9  česnek, cibule, med) 1,7

3. Pečená vepřová krkovice 3. Párek v listovém těstě, 3. Makovník 1,3,7 3. Rybí filé na smetaně, 3. Kynutý knedlík s 

 na pivu, brambory   bramborová kaše 1,3,6,7,9,10    brambory (cibule, smetana,   tvarohem 1,3,6,7

(česnek,cibule,angl.slanina) 1   citrón, mušk.oříšek) 3,4,7

4. Těstovinový salát s 4. Zeleninový talíř s 4. Ruský salát z červené řepy,4. Zeleninový talíř s čajovkou,4. Salát z lehce opeč.zeleniny 

 krabími tyčinkami, pečivo   pochoutkovým salátem,   pečivo (č.řepa,brambory,ster.    pečivo  1,6,7 (baby karotka,papriky,cibule,hrášek,

1,2,3,4,6,7,9,10   pečivo 1,3,6,7,9,10 okurky, zakys.smetana) 1,6,7 kukuřice) s kuřecím masem a

balk.sýrem,dip,pečivo 1,3,7

5. Kasselské kotlety s pórkem5. Hermelínové kuřecí 5. Opeč.kořeněná krkovička 5. Kuřecí nudličky v rokfór. 5. Hovězí líčka na červeném

a pomeranč.omáčkou,   nudličky, dušená rýže, salát s omáčkou se zelen.pepřem om. s pažitkou, smet. a jarní  víně, brambory, salát  1,12

brambory,salát (víno) 1 (cibule,pórek,kapie,hermelín) 1,3,7,9 a smetanou, hranolky 1,6,7,10 cibulkou, gnocchi 1,3,6,7,9

8. Teplá zelenina, vaječná 8. Zap.španěl. bramb.pánev 8. Teplá zelenina, 8. Brokolice zap. s kousky 8. Teplá zelenina, 

  omeleta s hráškem 3,7 se zeleninou, vař. vejci a sýrem  přírodní kuřecí plátek 7 vajec, holandskou omáčkou   pečené kuřecí špalíčky 7

(karot.,cibule,papriky,list.špenát)3,7,9,10,11 hermelínem a kukuřicí 6,7,9

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta

6. Pečené kuřecí stehno, 6. Guláš Samuraj, bezlepkové 6. Ptáčci ve výběhu z hov. 6. Rybí filé na smetaně, 6. Bezlepkové špagety s

 dušená rýže    těstoviny 3,7,9,13  masa, dušená rýže 3,6,7,9,10   brambory 3,4,7   boloňskou omáčkou  7,9

        Sobota 25.11.         Neděle 26.11.
polévka polévka Změna jídel vyhrazena Čísla u jednotlivých jídel jsou 

1. Přírodní kuřecí řízek, 1.Brambor.knedlíky plněné skupiny alergenů dle směrnice

   brambory, tatarka  1,3,10 uzen.masem, zelí  1,3,7,12 1169/2011 EU



4. Salát z lehce opeč.zeleniny 


