
Jídelní lístek č.7 Rozvoz

Pondělí 17.6. Úterý 18.6. Středa 19.6. Čtvrtek 20.6. Pátek 21.6.
Polévka                Polévka                    Polévka                    Polévka                        Polévka

Kulajda 1,3,7,9,12 Česneková s chlebovými Rajská 1,3,9 Slepičí vývar s noky 1,3,7,9 Uzená s rýží 9

  krutony 1,3,9

Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo

1. Ptáčci ve výběhu z hov. 1. Pečená vepřová plec, zelí, 1. Smažený vepřový řízek, 1. Hovězí vařené, koprová 1. Smažený holandský 

 masa, dušená rýže   houskový knedlík 1,3,7,12    bramborová kaše 1,3,7   omáčka, houskový knedlík   řízek, bramborová kaše

(okurky, uzenina, vejce)1,3,6,7,9,10    1,3,6,7,12   1,3,7

2. Špagety s boloňskou 2. Staročeská vepřová kýta, 2. Pečená klobása, čočka na 2. Pečená vepřová krkovice 2. Krůtí plátek na víně a la

  omáčkou 1,7,9 bramborová kaše (kmín, zázvor,  kyselo, chléb, okurek 1,3,12  na pivu, brambory  svíčková, těstoviny (koř.zelen,

 česnek, cibule, med) 1,7 (česnek,cibule,angl.slanina) 1,12 víno, smetana) 1,3,7,9

3. Vepřová líčka na zelenině, 3. Plněná paprika, rajská 3. Těstovinové rizoto s 3. Kološvarské zelí  1,12 3. Rýžový nákyp s ovocem

  bramborová kaše 1,3,7,12   omáčka, těstoviny  1,3,7 krůtím masem a sýrem 1,3,7 (ml.maso,kys.zelí,klobása,rýže) 3,7

 

4. Zeleninový talíř s pražskou 4. Těstovinový salát s 4. Zeleninový salát s 4. Zeleninový salát s 4. Salát z lehce opeč.zeleniny 

  šunkou, pečivo, dresink  krabími tyčinkami, pečivo  debrecínskou pečení,pečivo, mozzarellou, pečivo  1,3,7 (baby karotka,papriky,cibule,hrášek,

1,3,7 1,2,3,4,6,7,9,10    dresink 1,3,7 kukuřice) s kuřecím masem a

balk.sýrem,dip,pečivo 1,3,7

5. Opeč.kořeněná krkovička 5. Kuřecí nudličky v rokfór. 5. Zapečené tortilly s 5. Bramboráková kapsa 5. Vepřový plátek na 

s omáčkou se zelen.pepřem om. s pažitkou, smet. a jarní mexickými fazolemi, vepř. plněná masovou směsí, salát  žampiónech, rýže, salát 1

a smetanou, brambory 1,6,7,10 cibulkou, gnocchi 1,3,6,7,9 masem  a sýrem, salát 1,3,7,9  1,3,7

8. Teplá zelenina, 8. Zap.španěl. bramb.pánev 8. Teplá zelenina, 8. Opečená zelenina, 8. Teplá zelenina, 

  přírodní kuřecí plátek 1, 7 se zeleninou, vař. vejci a sýrem  přírodní vepřová panenka  7     nugety z lososa 1,3,4,7 smažené hranolky z tofu 

(karot.,cibule,papriky,list.špenát)3,7,9,10,11 1,7   1,3,7

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta

6. Ptáčci ve výběhu z hov. 6. Staročeská vepřová kýta, 6. Smažený vepřový řízek, 6. Bezlepkový perník 3,7 6. Krůtí plátek na víně a la

 masa, dušená rýže 3,6,7,9,10 bramborová kaše 7    bramborová kaše 3,7  svíčková, těstoviny  3,7,9

        Sobota 22.6.         Neděle 23.6.
polévka polévka Změna jídel vyhrazena Čísla u jednotlivých jídel jsou 

1. Pečené kuřecí stehno, 1. Hovězí maso vařené, skupiny alergenů dle směrnice

   dušená rýže 1    špenát, brambory 1,3,7 1169/2011 EU

  



4. Salát z lehce opeč.zeleniny 


