
  Jídelní lístek na týden od    1100..88..22002200       
  
PO                  sn:  káva 1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, máslo7, med 
10.8.   oběd:   č.1.pol.s kapáním1a,3,9, vepřové na paprice1a,7, knedlík1a,3,7   
             č.2.                     NEVAŘÍ SE 
                    d.č.4  č.3.pol.s krup.nočky1a,3,7,9, klopsy na protlaku1a,3,7, žeml.knedlík1a,3,7 
                    d.č.9  č.4.pol.hrachová1a,9, hovězí znojemská pečeně1a,10, těstoviny1a 
           bezlepková  č.7.pol.s vaj.mlhovinou3,9, vepř.na paprice, těstoviny                  

             ve:  sýr Žervé7, chléb1ab,6, rohlík1a,7  
               II. ovoce        

ÚT                  sn:  káva1bc,7, sojové rohlíky1ad,6,11, máslo7, bílý jogurt7 
11.8.            oběd:   č.1.pol.hrachová1a,9, těstoviny s tuňákem1a,4,7, okurek10 

                    č.2.                    NEVAŘÍ SE 

                    d.č.4  č.3.pol.kmínová1a,3,7,9, vepřový plátek1a,7, brambory, obloha     
                    d.č.9  č.4.pol.s kuskusem1a,9, vepř., zelí1a,10, knedlík1a,3,7   
           bezlepková  č.7.pol.s rýží9, vepř., zelí10, brambory 
                      ve:   paštika lahůdková, chléb1ab,6, rohlík1a,7                              
                        II.  ovoce      

ST                  sn:  káva1bc,7, loupáčky 1a,3,7, máslo7 
12.8.   oběd:  č.1.pol.cibulová1a,9, vepř.faleš.ptáček1a,3,10, rýže    

                    č.2.                   NEVAŘÍ SE 
          d.č.4  č.3.pol.zeleninová1a,7,9, zapečené těstoviny s masem1a,3,7, salát   

                   d.č.9  č.4.pol.cibulová1a,9, smažené filé1a,3,7, brambory, oblohaa,3,7 
          bezlepková  č.7.pol.cibulová9,  zapečené těstoviny s masem3,7, salát    
                           ve: drůbeží šunka, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7            
                                                          II. ovoce 
  

ČT                  sn:  káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, máslo7, vejce3  
13.8.   oběd:  č.1.pol.drožďová1a,3,9, mletý máslový řízek1a,3,7, brambory, salát        

                   č.2.                                    NEVAŘÍ SE 
      d.č.4  č.3.pol.s mas.nočky1a,3,7,9, knedlíky s ovocem syp.tvarohem1a,3,7    

          d.č.9  č.4.pol.česneková3,9, čínská masová směs1a, rýže 
          bezlepková  č.7.pol.česneková3,9, pohanková kaše7, kompot   

            ve:  sýr Dr.Halíř7,chléb1ab,6, rohlík1a,7 

       II.  ovoce 

PÁ                  sn: káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, májka 
14.8.          oběd:  č.1.pol.kulajda1a,3,7, mřížka s tvarohem a meruňkou1a,3,7 

                   č.2.                  NEVAŘÍ SE 
                   d.č.4  č.3.pol.rajská1a,7,9, vepřové plněné1a,3,7, rýže 
                   d.č.9  č.4.pol.kulajda1a,3,7, sekaná pečeně1a,3, brambory, salát 
            bezlepková  č.7.pol.kulajda3,7,  vepřové plněné3, rýže                        
                      ve:  debrecínská pečeně, máslo7  ,chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                 II.  ovoce 
SO                  sn: káva1bc,7, vánočka 1a,3,7, máslo7 
15.8.    oběd:  č.1.pol.krupicová1a,3,9, rizoto s masem a sýrem1a,7, salát  
                   d.č.4  č.3.pol.s kuskusem1a,7,9, filé se sýrem4,7, brambory s máslem7, kompot                   
                   d.č.9  č.4.pol.krupicová1a,3,9, vepřové na žampionech1a, rýže      
                      ve:  sýr Vezír7, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 

              II. ovoce 
NE                  sn:  káva1bc,7, rohlíky1a,7 , jogurt ovocný7 
16.8.          oběd:   č.1.pol.s dýň.nočky1a,3,9, vepřové nudličky na pórku1a, brambory 
                   d.č.4   č.3.pol.vločková1d,3,7,9, kuře1a,7, rýže      
                   d.č.9   č.4.pol.s dýň.nočky1a,3,9, gratinovaný řízek1a,3,7, brambory, obloha   
                      ve:  škvarková pomazánka3,10, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                        II. oplatek1a,5,7,8c 
                                                                                                         Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J. 
                       Změna jídelního lístku vyhrazena!     


