
Jídelní lístek č.6 Rozvoz

Pondělí  21.1. Úterý 22.1. Středa 23.1. Čtvrtek 24.1. Pátek 25.1.
Polévka Polévka Polévka          1,3,9 Polévka Polévka

Krupicová s vejcem 1,3,9 Frankfurtská s párkem 1,9 Slepičí s masem a nudlemi Kapustová 1,3,7,9 Bramborová s houbami 1,3,9

Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo

1. Domažlické ragú,těstoviny 1. Vepřenky s cibulí, 1. Kuřecí plátek na paprice, 1. Přírodní kuřecí závitek se 1. Bratislavská vepřová plec,

(v.plec,smatana,vejce,paprika) 1,3,7,9  brambory, tatarka 1,3,6,7,10    bramborové halušky   šunkou a sýrem, bramb.   houskový knedlík 1,3,7,9

1,3,7,9    kaše  1,7 (omáčka s hráškem, mrkví a smetanou)

2. Bramborový guláš s 2. Guláš Samuraj, houskový 2. Zapečené těstoviny s 2. Sekaná svíčková, 2. Špagety carbonara  1,3,7

párkem, chléb, okurek 1,3,7   knedlík  (v.plec,paprika,feferony, uzeným masem a sýrem 1,3,7 houskový knedlík 1,3,6,7,9,10 (smetana,vejce,angl.slanina,parmezán)

worcester,česnek,kečup) 1,3,6,7,9,13

3. Rizoto s vepřovým masem 3. Krůtí játra na mandlích, 3. Nudle s mákem 3. Párek v listovém těstě, 3. Dukátové buchtičky s 

  a sýrem, okurek  1,7 dušená rýže (játra,smetana,mandle) 1,3,7   bramborová kaše 1,3,6,7,9,10  vanilkovým krémem  1,3,7

1,7,8

4. Těstovinový salát s 4. Zeleninový talíř s 4. Řecký salát s olivami a 4. Zeleninový talíř s 4. Zeleninový talíř s ruským

 kuřecím masem, pečivo   čočkový salátem, pečivo   balkánským sýrem, pečivo  vídeňským krémem, pečivo   vejcem, pečivo 1,3,6,7,9,10

    1,3,6,7,10     1,3,6,7 1,3,7 1,3,6,7,10

5. Kuře po česku, dušená 5. Pikantní kuřecí nudličky, 5. Živáňská pečeně v alobalu, 5. Prezidentský vepřový plátek,5. Smažené žampióny,

   rýže, salát 1  dušená rýže, salát (kapie,  salát (vepř.kotlet,zelí,bambory v  brambory, salát (hořčice,   brambory, tatarská omáčka

(játra) chillie, ml.paprika,feferony) 1,9   alobalu) 12 , šunkový salám, sýr,vejce) 1,3,7,10   salát    1,3,7,10

8. Teplá zelenina, pečené 8. Teplá zelenina, 8. Teplá zelenina, vaječná 8. Zapečená zelenina s mletým8. Teplá zelenina, 

    kuřecí křídla  1,7 steak z vepřové krkovice  1,7  omeleta se žampióny  3,7    masem a sýrem  1,3,7   pečený kapr 4,7

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta

6. Rizoto s vepřovým masem 6. Vepřenky s cibulí, 6. Kuřecí plátek na paprice, 6. Přírodní kuřecí závitek se 6. Bezlepkové špagety 

 a sýrem, okurek 7  brambory, tatarka 3,6,7,10   polentové knedlíky 3,7,9   šunkou a sýrem, bramb.  carbonara  3,7

   kaše  7 (smetana,vejce,angl.slanina,parmezán)

        Sobota 26.1.         Neděle 27.1.
polévka polévka Změna jídel vyhrazena Čísla u jednotlivých jídel jsou 

1. Vepřová panenka s 1. Španělský ptáček, skupiny alergenů dle směrnice

  pikantní směsí, brambory 1   dušená rýže 1,3,7 1169/2011 EU



(omáčka s hráškem, mrkví a smetanou)

(smetana,vejce,angl.slanina,parmezán)

(smetana,vejce,angl.slanina,parmezán)


