
Jídelní lístek č.3 Rozvoz
Pondělí 28.9. Úterý 29.9. St ředa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Polévka         Polévka                      1,3,7 Polévka                    1,3,7,9 Polévka                    1,7 Polévka                    
Smetan. pórková s bramborem Hovězí s masem a nudlemi Špenátový smetanový krém Gulášová  1,9

Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo Hlavní jídlo
1. Vepřová pečeně, špenát 1. Smažený vep řový kotlet, 1. Pe čené vep řové koleno, 1. Smažený karbenátek, 1. Debrecínská vep řová plec,
bramborové knedlíky 1,3,7,12  bramborová kaše 1,3,7   zelí, brambory 1,12   bramborová kaše 1,3,7,10 houskový knedlík (ml.paprika,

(jídla budou rozváženy v pátek, párek,smetana) 1,3,6,7

objednávka musí být do 24.9.) 2. Hermelínové brambory, 2. Špan ělské ku řecí stehno, 2. Vep řové na kmín ě, 2. Jogurtové knedlíky s 
 zelný salát (cibule,uzenina, dušená rýže (paprika, česnek,    těstoviny 1,3,7  ovocným p řelivem
vejce,smetana) 3,7  rajčata, červ.víno,olivy) 1,12

STÁTNÍ SVÁTEK FIT MENU alerg.  1 FIT MENU alerg.  1,3,7 FIT MENU alerg.  1 FIT MENU alerg.  7,12

3. Přírodní ku řecí plátek, 3. Hov ězí ragú se zeleninou, 3. Vep řový plátek, 100g gril. 3. Rybí filé Orly, brambor.
  dušená rýže, zelný salát celozrnné t ěstoviny zelenina, brambory  kaše, mrkvový salát
4. Teplá zelenina,  4. Zeleninový talí ř s 4. Zap.špan ěl. bramb.pánev 4. Zelenin. talí ř s pařížským
   pečený vep řový steak 1,7   camping salátem, pe čivo se zeleninou, va ř. vejci a sýrem   salátem, pe čivo  1,3,7,9,10

  1,3,6,7,10 (karot.,cibule,papriky,list.špenát)3,7,9,10,11   dresink  1,3,4,7

5. Kuřecí steak marinovaný, 5.Vep ř.žebírko zape čené s 5. Ohnivá pánev, rýže, 5. Bifteky z mletého hov ězího
   brambory  1 anglickou slaninou,brambory,  (v.plec,kuř.stehenní,klobása masa, brambory, tatarka

1 paprika,fazole,žamp.,chilli) 1,9 3;10

Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta Bezlepková dieta
6. Hermelínové brambory, 6. Pe čené vep řové koleno, 6. Vep řové na kmín ě, bezl. 6. Bifteky z mletého hov ězího
 zelný salát 3,7   zelí, brambory 1,12   těstoviny 3,7 masa, brambory, tatarka  3;10

        Sobota 3.10.         Neděle 4.10.
polévka polévka Změna jídel vyhrazena Čísla u jednotlivých jídel jsou 

1. Zapečený ku řecí plátek s 1. Bramborová roláda skupiny alergenů dle směrnice

  broskví a sýrem, brambory   pln ěná uzeným masem, 1169/2011 EU

1,7  zelí 1,3,7,12




