
Jídelní lístek na týden od 21.9.2020       
  

PO                   sn:  káva1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, , máslo7, nugeta5 

21.9.      oběd:  č.1.pol.drožďová1a,3,9, milánské špagety1a,7 

                              č.2.pol.drožďová1a,3,9,sojové maso KUNG-PAO3,5,6, rýže 

       d.č.4   č.3.pol.s drobením1a,7,9, vepřové kostky na kmíně1a,7, žeml.knedlík1a,3,7   

                     d.č.9  č.4.pol.s kapáním1a,3,9, segedínský guláš1a, knedlík1a,3,7     

            bezlepková  č.7.pol.drožďová3,9,milánské špagety7 

                         ve: Jaroměřické žervé7, chléb1ab,6, rohlík1a,7  

         II. ovoce 

ÚT                  sn:   káva1bc,7, sojové rohlíky1ad,6,11, máslo7, jogurt bílý7 

22.9.      oběd:   č.1.pol.kroupová1c,9, smažený řízek1a,3,7, brambory, obloha 

                     č.2.pol.kroupová1c,9, babiččin závin1a,3,7 

            d.č.4  č.3.pol.drožďová1a,3,7,9, vepřové na žampionech1a,7, těstoviny1a 

                    d.č.9  č.4.pol.čočková1a,9, štěpánská pečeně1a,3 , těstoviny1a 

           bezlepková  č.7.pol.zeleninová9, smažený řízek v těstíčku3,7 , brambory, obloha 

                       ve:  mandlová paštika8a, chléb1ab,6, rohlík1a,7  
                                      II. ovoce 

ST                  sn:  káva1bc,7,  loupáčky1a,3,7, máslo7           

23.9.          oběd:  č.1.pol.s krup.nočky1a,3,9, plněná paprika1a,3, rajská omáčka1a, knedlík1a,3,7  

  Sanitární den       č.2.              NEVAŘÍ SE 

          d.č.4   č.3.pol.bramborová1a,7,9, hovězí roštěnka1a,7, rýže 

                  d.č.9   č.4.pol.s oves.nočky1d,3,9, přírodní řízek1a, brambory, obloha 

          Bezlepková  č.7.pol.s těstovinou9,  plněná paprika na raj.protlaku3, rýže                                               

                     ve:   aspiková miska3,7, rohlíky1a,7 
               II. ovoce  

ČT                 sn:  káva1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, , máslo7, džem 

24.9.          oběd: č.1.pol.s rýží9, vepřové pečené, špenát1a,3,7, brambory             

                           č.2.pol.s rýží9, čočkový salát3, rohlíky1a,7                    

          d.č.4  č.3.pol.ragú1a,7,9, bublanina s ovocem 1a,3,7 

                  d.č.9  č.4.pol.rajská1a,9, vepřové nudličky na zelenině1a, rýže 

         bezlepková  č.7.pol.s kapáním9, vepřové pečené, špenát3,7, brambory     

                     ve:  tvarohová svačinka7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 

              II. ovoce 

PÁ                  sn:  káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, máslo7, sýr7 

 25.9.   oběd:  č.1.pol.s játrovými nočky1a,3,9, dukátové buchtičky1a,3,7 

     č.2.pol.s játrovými nočky1a,3,9, asijská pánev1a, rýže                

            d.č.4  č.3.pol.krupicová1a,3,7,9, kuře pečené1a,7, brambory    

                    d.č.9  č.4.pol.s játrovými nočky1a,3, frankfurtská pečeně1a , těstoviny1a 

           bezlepková  č.7.pol.s játrovými nočky3,9, rýžová kaše s kakaem7, kompot                                                 

                       ve: šunka Zvonařka, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                 II. ovoce 

SO                  sn:  káva1bc,7, vánočka1a,3,7, máslo7 

 26.9.       oběd:  č.1.pol.hrášková1a,9, vepřový závitek1a,3,10, rýže  

                   d.č.4  č.3.pol.hrášková1a,7,9, rizoto s masem a sýrem7, salát  

                   d.č.9  č.4.pol.hrášková1a,9 , masové hašé1a,3, brambory, salát 

                     ve:  sýr Cottage7, chléb1ab,6 , rohlík1a,7 

               II. ovoce 

NE                  sn: káva1bc,7, rohlíky1a,7, jogurt ovocný7                                                                                                                      

 27.9.          oběd: č.1.pol.zeleninová1a,9, vepřové ražniči, brambory, obloha 

                   d.č.4  č.3.pol.s kapáním1a,3,7,9, gratinovaný řízek1a,3,7, brambory, obloha 

                   d.č.9  č.4.pol.zeleninová1a,9, mexická pečeně1a, rýže 

                     ve:  trvanlivý salám, máslo7, chléb1ab,6 , rohlík1a,7 

                      II.  oplatek1a,3 

Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J. 

Změna jídelního lístku vyhrazena! 


