
          Jídelní lístek na týden od    2255..55..22002200        

  

PO                   sn:  káva 1bc,7 , koláče1a,3,7 

25.5.         oběd:  č.1.pol.bramborová1a,9, vepř.na žampionech1a, rýže    
                 č.2.                      NEVAŘÍ SE 

            d.č.4  č.3.pol.s kapáním1a,3,7,9, perkelt1a,7,9,žeml.knedlík1a,3,7 

                    d.č.9  č.4.pol.bramborová1a,9, debrecínská pečeně1a, rýže 
           bezlepková  č.7.pol.bramborová9, vepř.na žampionech, těstoviny     

                       ve:  salám šunkový, máslo7, rohlík1a,7 , chléb 1ab,6 

                         II.  ovoce       

ÚT                   sn:  káva 1bc,7 , sojové rohlíky 1ad,6,11
, máslo7 , jogurt bílý7 

26.5.     oběd:  č.1.pol.s bylin.nočky1a,3,9, holandský řízek1a,3,7, bram. kaše7, obloha  
                                                

                č.2.                        NEVAŘÍ SE 

                    d.č.4  č.3.pol.krupicová1a,3,7,9, vepř.protýkané1a,7, těstoviny1a  

                       d.č.9  č.4.pol.s bylinkovými nočky1a,3,9, přír.svíčková1a,9,10, knedlík1a,3,7  
             bezlepková  č.7.pol.s těstovinou9, mletý řízek se sýrem3,7, brambory, obloha 
                       ve: sýr Kiri7, rohlík 1a,7 , chléb 1ab,6 

             II.  ovoce 

ST                   sn:  káva 1bc,7, loupáčky1a,3,7 , máslo7      
27.5.       oběd:  č.1.pol.s těstovinou1a,9, moravský vrabec, zelí1a,10,  knedlík1a,3,7 

                                č.2.                       NEVAŘÍ SE 
                          d.č.4  č.3.pol.s drobením1a,7,9, kuř.nudličky se zeleninou1a,7, rýže 
                    d.č.9  č.4.pol.kmínová1a,3,9, sekaná pečeně1a,3, brambory, salát    

           bezlepková  č.7.pol.kmínová3,9, kuřecí nudličky se zeleninou, rýže 
                       ve: obložené vejce3,7, rohlíky1a,7  
                      II.  ovoce 

ČT                        sn:  káva 1bc,7 , chléb 1ab,6, rohlík 1a,7, máslo7 , džem 

28.5.     oběd:  č.1.pol.čočková1a,9, frankfurtská pečeně1a, těstoviny1a 

                      č.2.                        NEVAŘÍ SE 
    d.č.4  č.3.pol.zeleninová1a,79, žemlovka s tvarohem1a,3,7           

                    d.č.9  č.4.pol.čočková1a,9, hovězí roštěnka1a, rýže      
           bezlepková  č.7.pol.čočková9, hovězí roštěnka, brambory   
                             ve:  sýr plátky7, máslo7, rohlík 1a,7 , chléb 1ab,6 

                                    II.  ovoce 

PÁ                 sn:  káva 1bc,7, rohlík 1a7, chléb 1ab,6, májka   

29.5.   oběd:  č.1.pol.s játr.nočky1a,3,9, dukátové buchtičky1a,3,7 
             č.2.              NEVAŘÍ SE 
                          d.č.4  č.3.pol.drožďová1a,3,7,9, vepř.roláda1a,3,7, rýže 

                    d.č.9  č.4.pol.s játr.nočky1a,3,9, vepř.na pepři1a, kolínka1a 
           bezlepková  č.7.pol.s játr.nočky3,9, jáhlová kaše7, kompot 

                       ve: drůbeží tlačenka, chléb 1ab,6  
                                II. ovoce  
SO                   sn:  káva 1bc,7, vánočka 1a,3,7, máslo 7 

30.5.    oběd:  č.1.pol.s kapáním1a,3,9, gratin.řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha  
                    d.č.4  č.3.pol.rajská1a,7,9, masové hašé1a,3,7, bram.kaše7,salát 

                    d.č.9  č.4.pol.s kapáním1a,3,9, vepř., špenát1a,3, knedlík1a,3,7   
                      ve:     sýr Křemílek7, rohlík 1a,7, chléb 1ab,6      
         II.  ovoce 

NE                  sn:  káva 1bc,7, rohlíky 1a,7, jogurt ovocny7                  
31.5.        oběd:  č.1.pol.hrášková1a,9, asijská pánev1a, rýže 

                    d.č.4  č.3.pol.s těstov.1a,7,9, kuře1a,7, rýže       
                    d.č.9  č.4.pol.hrášková1a,9, smažený řízek1a,3,7, bram.kaše7, okurek 
                      ve:  šunkové koleno, máslo7,  rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6  

        II. oplatek 1a,5,7,8c
 

                                          Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová  


