
  Jídelní lístek na týden od  2211..1100..22001199     

  
PO                  sn: káva 1bc,7, makovka1a,3,7 , máslo 7  
21.10. oběd: č.1.pol.zeleninová1a,9, debrecínská pečeně1a, těstoviny1a 
              č.2.pol.zeleninová1a,9, žemlovka s jablky1a,3,7 
  d.č.4  č.3.pol.vločková1d,3,7,9, vepřový závitek1a,3,7 , těstoviny1a           
                  d.č.9  č.4.pol.s rýží9, bram. knedlíky s uzeným masem 1a,3, špenát1a,3,7 
  bezlepková č.7.pol.česneková3,9, debrecínská pečeně, rýže 
                     ve:   rýžová kaše7, kompot 
               II.ovoce 
ÚT                    sn:   čaj, soj.rohlíky 1ad,6,11, máslo 7, sýr tav.7 
22.10.         oběd:  č.1.pol.špenátová1a,3,7, holandský řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha 
                             č.2.pol.špenátová1a,3,7, pizza sýrová1a,3,7 
                    d.č.4  č.3.pol.s rýží7,9, hov., rajská omáčka1a,7, žeml.knedlík 1a,3,7                      
                    d.č.9  č.4.pol.fazolová1a,9, vepř.na žamp.1a, těstoviny1a 
            bezlepková č.7.pol.špenátová3,7,9, mletý řízek se sýrem3,7, brambory, obloha 
                      ve:  sýr Zálesák7, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6 
   II.ovoce 
  
      

ST                  sn:  káva 1bc,7, loupáčky1a,3,7, máslo7                   
23.10.        oběd:  č.1.pol. s krup.nočky1a,3,9, vepřová svíčková1a,7,9,10, knedlík 1a,3,7 
                            č.2.pol. s krup.nočky1a,3,9, soj.maso se zeleninou3,5, rýže 
           d.č.4  č.3.pol.krupicová1a,3,7,9, losos na másle4,7, bram.kaše7, obloha 
                   d.č.9  č.4.pol.vločková1d,3,7,9, sekaná pečeně1a,3, brambory, obloha                       
           bezlepková č.7.pol.s rýží9, vepř.na divoko9, těstoviny 
                     ve:  šunková pěna s kousky šunky, chléb 1ab,6, rohlík1a,7  
                        II.ovoce 
ČT                  sn:  čaj, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, máslo 7,  med 
24.10. oběd:  č.1.pol.česneková3,9, vídeňská roštěnka1a, brambory 
                            č.2.pol.česneková3,9, těstoviny se žampiony a slaninou1a,7 
          d.č.4   č.3.pol.ragú1a,7,9, rýžový nákyp s ovocem a pěnou3,7                        
                   d.č.9  č.4.pol.bramborová1a,9, kuřecí nudličky se zeleninou1a, rýže   
           bezlepková č.7.pol.ragú7,9, rýžový nákyp s ovocem a pěnou3,7  
                      ve:  vejce3, čočka na kyselo1a, okurek10, chléb 1ab,6  
                II.ovoce 
PÁ              sn:  čaj, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, paštika 
25.10        oběd:  č.1.pol.gulášová1a,9, špecle s mákem1a,3,7, kompot         
                            č.2.pol.gulášová1a,9, gratin.řízek s broskví1a,7, brambory, obloha 
                   d.č.4  č.3.pol.kmínová1a,3,7,9, masové hašé1a,3,7, bram.kaše7, obloha          
                   d.č.9  č.4.pol.gulášová1a,9, bulgur s vepř.masem a zeleninou1a 
           bezlepková č.7.pol.gulášová9, gratin.řízek s broskví7, bram.kaše7, obloha 
                     ve:  trvanl.salám, máslo 7, rohlík 1a,7, chléb 1ab,6 
   II.ovoce 
SO                  sn:  káva 1bc,7, vánočka 1a,3,7, máslo 7            
26.10. oběd:  č.1.pol.s těstovinou1a,9, šumavský závitek1a,7,10, knedlík 1a,3,7   
                    d.č.4  č.3.pol.s těstov.1a,7,9, bratisl.plátek1a,7,9, žeml.knedlík 1a,3,7             
                    d.č.9  č.4.pol.s těstovinou1a,9, smažené filé1a,3,4,7, bram.kaše7, okurek 
                      ve:  paštika s pečeným masem, chléb 1ab,6, rohlík 1a,7 
       II. ovoce  
   

NE                  sn:  čaj, rohlíky 1a,7, jogurt ovocný 7 
27.10. oběd: č.1.pol.z vaj.jíšky1a,3,9, ražniči, brambory     
                  d.č.4  č.3.pol.hrášková1a,7,9, kuře1a,7, rýže   
                  d.č.9  č.4.pol.z vaj.jíšky1a,3,9, čínská masová směs1a, rýže 
                      ve: sýr President7, rohlík 1a,7, chléb 1ab,6  
                       II.oplatek 1a,5,7,8c

    
                                                               Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J. 
        Změna jídelního lístku vyhrazena!                          


