
Jídelní lístek na týden od 16.12.2019       
  
PO                   sn:  káva1bc,7, makovka1a,3,7 , máslo7 
16.12.      oběd:  č.1.pol.hrachová1a,9, debrecínská pečeně1a, rýže 
                              č.2.pol.hrachová1a,9, lívance s tvarohem a desertním ovocem1a,3,7 
       d.č.4  č.3.pol.s krup.nočky1a,3,7,9, vepř., špenát1a,7, žeml.knedlík1a,3,7   
                     d.č.9  č.4.pol.hrachová1a,9, bulgur s vepř.masem a zeleninou1a     
             bezlepková č.7.pol.hrachová9, debrecínská pečeně, rýže 
                          ve: koblihy s džemem sypané cukrem1a,3,7 
              II.ovoce 
ÚT                  sn: káva1bc,7, sojové rohlíky1ad,6,11, máslo7, jogurt bílý7 
17.12.      oběd:  č.1.pol.česneková3,9, vepř.peč., mrkev s hráškem1a, brambory 
                    č.2.pol.česneková3,9, soj.maso ŠVEJ-ČU-ŽOU3,6, rýže 
            d.č.4  č.3.pol.drožďová1a,3,7,9, přírodní řízek3,7, rýže 
                    d.č.9  č.4.pol.zeleninová3,9, vepř.frankfurtská1a, těstoviny1a   
            bezlepková č.7.pol.česneková3,9, soj.maso ŠVEJ-ČU-ŽOU3,6, brambory 
                       ve:  sýr Lučina7, chléb1ab,6, rohlík1a,7  
                                      II. 

ST                   sn:  káva1bc,7, loupáčky1a,3,7, máslo7                
18.12.        oběd:  č.1.pol.s bylin.nočky1a,3,9, plněné papriky1a,3,rajská omáčka1a,7,knedlík 1a,3,7 
  Sanitární den       č.2.   NEVAŘÍ SE 
           d.č.4  č.3.pol.s kuskusem1a,7,9, hovězí roštěnka1a,7, brambory  
                    d.č.9  č.4.pol.špenátová1a,3,7,9, pečené kuře1a, jasmínová rýže  
            bezlepková č.7.pol.s kapáním3,7,9, plněné papriky v rajské omáčce3, těstoviny                                                   
                       ve:  rybí salát s jogurtem4,7, rohlíky1a       
                 II.ovoce 
  

ČT                  sn:  káva1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, máslo7, med 
19.12.       oběd: č.1.pol.drožďová1a,3,9, španělský ptáček1a,3,10, brambory             
                          č.2.pol.drožďová1a,3,9,bram.šišky s uzeným masem1a,3, špenát se smetanou1a,7 
          d.č.4  č.3.pol.hrášková1a,7,9, nudlový nákyp s tvarohem1a,3,7, kompot 
                  d.č.9  č.4.pol.s kapáním1a,3,9, dušená játra1a, knedlík1a,3,7  
          bezlepková č.7.pol.drožďová, dušená játra, brambory                                                             
                      ve:  sýr Křemílek 7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, 
   II.ovoce 
PÁ                   sn:  káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, májka 
20.12.  oběd: č.1.pol.brokolicová1a,7, špecle s mákem1a,3,7, kompot 
    č.2.pol.brokolicová1a,7, asijská pánev1a, rýže   
            d.č.4  č.3.pol.rajská1a,7,9, vepřová roláda1a,3,7, brambory    
                    d.č.9  č.4.pol.brokolicová1a,7, hovězí štěpánská pečeně1a,3 , rýže 
            bezlepková č.7. pol.brokolicová7, těstoviny s mákem7, kompot                                               
                        ve: drůbeží šunka porcová, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                      II.ovoce 
SO                  sn:  káva1bc,7, vánočka1a,3,7, máslo7 
21.12.       oběd: č.1.pol.s drobením 1a,9,  gratin. řízek1a,3,7, brambory, obloha  
                   d.č.4  č.3.pol.bramborová1a,7,9, rizoto s masem a sýrem7, salát 
                   d.č.9  č.4.pol.s drobením1a,9, gratin.řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha 
                      ve: škvarková pomazánka3,10, chléb1ab,6 , rohlík1a,7 
   II. ovoce 
 
NE                  sn: káva1bc,7, rohlíky1a,7, jogurt ovocný7                                                                                                                      
22.12.      oběd: č.1.pol.bramborová1a,9, husarská roláda1a, rýže  
                   d.č.4  č.3.pol.vločková1d,3,7, sekaná pečeně1a,3,7, bram.kaše7, obloha 
                   d.č.9  č.4.pol.bramborová1a,9, husarská roláda1a, rýže 
                      ve: sýr plátky7, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                         II.oplatek1a,3,5,7,8c 
                                                                               Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J. 

      Změna jídelního lístku vyhrazena! 


