
  Jídelní lístek na týden od  55..1100..22002200     

PO                  sn:  káva 1bc,7, koláče1a,3,7  
5.10.          oběd:  č.1.pol.bramborová1a,9, vepřové pikantní1a, těstoviny1a 
               č.2.pol.bramborová1a,9, táč s ovocem1a,3,7                       
           d.č.4  č.3.pol.bramborová1a,7,9, vepřová roláda1a,3,7 , rýže          
                   d.č.9  č.4.pol.s rýží9, dušená játra1a, knedlík1a,3,7 
          bezlepková  č.7.pol.bramborová9, vepřové pikantní, těstoviny 
             ve:   krůtí maso s vejci3, chléb 1ab,6,  rohlík 1a,7 
       II.   ovoce 

ÚT                  sn:  káva1bc,7, soj.rohlíky1ad,6,11, máslo7, bílý jogurt7 
6.10.          oběd:  č.1.pol.s dýň.nočky1a,3,9, holandský řízek1a,3,7, brambory, obloha 
                            č.2.pol.s dýň.nočky1a,3,9, pizza šunková1a,3,7                    
                   d.č.4  č.3.pol.s drobením1a,7,9, hov.maso, rajská omáčka1a,7, žeml.knedlík1a,3,7                      
                   d.č.9  č.4.pol.s dýň.nočky1a,3,9, vepř.maso, špenát1a,3,7, brambory 
          bezlepková  č.7.pol.s rýží9, mletý řízek se sýrem3,7, brambory, obloha                    
                     ve:  sýr Zálesák7, chléb1ab,6, rohlík 1a,7 
      II.  ovoce  

ST                  sn:  káva 1bc,7, loupáčky1a,3,7, máslo7                
7.10.          oběd:  č.1.pol.s rýží9, pajšl1a,7,9,10, knedlík1a,3,7 
                            č.2.pol.s rýží9, sojové maso LA-C-TING3,6, brambory                        
           d.č.4  č.3.pol.s krup.nočky1a,3,7,9, vepř., dušená mrkev1a,7, brambory 
                   d.č.9  č.4.pol.hrachová1a,9, myslivecká pečeně1a,9, těstoviny1a                     
          bezlepková  č.7.pol.s kapáním3,9, sojové maso LA-C-TING3,6, rýže 
                      ve:  anglická slanina, chléb1ab,6, rohlík 1a,7 
                       II. ovoce 

ČT                  sn:  káva1bc,7, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, máslo 7,  med 
8.10.          oběd:  č.1.pol.kmínová1a,3,9, kuře pečené1a, rýže 
                            č.2.pol.kmínová1a,3,9, celerový salát7,8c,9, dýňová kostka1a,6,11                        
           d.č.4  č.3.pol.s masem1a,7,9, rýžový nákyp s ovocem a pěnou3,7                        
                   d.č.9  č.4.pol.kmínová1a,3,9, květák.- sýrový medailonek1a,3,7,9, brambory, obloha 
          bezlepková  č.7.pol.kmínová3,9, kuře pečené, brambory  
                      ve:  tuňáková pomazánka3,4,7,10, chléb 1ab,6,  rohlík 1a,7 
                    II.  ovoce 

PÁ              sn:  káva1bc,7, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, paštika 
9.10.          oběd:  č.1.pol.pórková1a,7, tvarohové šátečky1a,3,7 
                            č.2.pol.pórková1a,7, gratin.řízek s broskví 1a,7, brambory, obloha                       
                   d.č.4  č.3.pol.drožďová1a,3,7,9, losos na másle4,7, brambory, obloha         
                   d.č.9  č.4.pol.pórková1a,7, kuskus s kuřecím masem a zeleninou1a, salát 
          bezlepková  č.7.pol.pórková7, pohanková kaše7, kompot 
                      ve:  utopenci v aspiku, chléb 1ab,6,  rohlík 1a,7 
        II.  ovoce 
SO                  sn:  káva 1bc,7, vánočka 1a,3,7, máslo 7            
10.10. oběd:  č.1.pol.s krup.nočky1a,3,9, lovecký plátek1a, brambory   
                   d.č.4   č.3.pol.s kapáním1a,3,7,9, bratisl.plátek1a,7,9, žeml.knedlík 1a,3,7             
                   d.č.9   č.4.pol.s krup.nočky1a,3,9, vepřová roláda1a,3,10, rýže 
                      ve:  sýr President7, chléb 1ab,6,  rohlík 1a,7 
       II.  ovoce  
 NE                 sn:  káva1bc,7, rohlíky 1a,7, jogurt ovocný 7 
11.10.       oběd:    č.1.pol.vločková1d,3,7,9, vepřové nudličky na zelenině1a, rýže    
                   d.č.4   č.3.pol.zeleninová1a,7,9, kuře1a,7, rýže   
                   d.č.9   č.4.pol.vločková1d,3,7,9, mletý máslový řízek1a,3,7, brambory, obloha 
                      ve:  salám s kapií, máslo7, chléb 1ab,6,  rohlík 1a,7 
                       II.  oplatek1a,5,7,8c

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


