
Jídelní lístek na týden od  2288..1100..22001199        

  

PO                    sn:   káva 1bc,7 , rohlík1a,7 ,chléb 1ab,6 , máslo7, vejce3  

28.10.        oběd:   č.1.pol.cibulová1a,9, vepřová roláda1a,3,10, rýže     
                č.2.   NEVAŘÍ SE 

             d.č.4  č.3.pol.s kuskusem1a,7,9, vepř.kostky na kmínu1a,9,žeml.knedlík1a,3,7 

                     d.č.9  č.4.pol.cibulová1a,9, mletý máslový řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha 
             bezlepková č.7. 

                        ve: salám s kapií, máslo7, rohlík1a,7 ,chléb 1ab,6 

                              II.ovoce       

ÚT                  sn:   čaj, sojové rohlíky 1ad,6,11
, máslo7 , jogurt bílý7 

29.10.    oběd:  č.1.pol.s drobením1a,9, vepřové na paprice1a,7, knedlík1a,3,7                                                   
                č.2.pol.s drobením1a,9, kupované koblihy1a,3,7  

                    d.č.4  č.3.pol.rajská1a,3,7,9, vepř.roláda1a,3,7, těstoviny1a  

                      d.č.9  č.4.pol.čočková1a,9, vepř.falešný ptáček1a,3,10, těstoviny1a   
              bezlepková č.7.pol.s vaj.mlhov.9, vepřové na paprice, těstoviny 
                        ve: rybí pomazánka3,4,7,10, rohlík 1a,7 , chléb 1ab,6 

                        II.ovoce   
ST                    sn:   káva 1bc,7, loupáčky1a,3,7 , máslo7      
30.10.       oběd: č.1.pol.mléčná1a,7, kuře pečené1a,, jasmínová rýže  

                               č.2.pol.mléčná1a,7, soj.maso KUNG-PAO3,5,6 , brambory 
                         d.č.4  č.3.pol.bramborová1a,7,9, vepř.nudličky se zeleninou1a,7, jasmínová rýže 
                    d.č.9  č.4.pol.s kapáním1a,3,9, segedínský guláš1a , knedlík1a,3,7       
            bezlepková č.7.pol.mléčná7, kuře pečené, rýže 

                       ve:  sýr Kiri7, rohlík1a,7 , chléb 1ab,6 
                     II.ovoce 
ČT                        sn:  čaj, chléb 1ab,6, rohlík 1a,7, máslo7 , džem 

31.10.     oběd:  č.1.pol.drožďová1a,3,9, vepř.plátek se sýrov.omáčkou1a,7, brambory 
                      č.2.pol.drožďová1a,3,9, strapačky se zelím1a,3,10 

     d.č.4  č.3.pol.s masem1a,7,9, jáhlový nákyp s ovocem3,7           
                     d.č.9  č.4.pol.drožďová1a3,9, vepř.mysliv.pečeně1a,9, rýže      
             bezlepková č.7.pol.s masem9, jáhlový nákyp s ovocem3,7  

                           ve:  zapečené těstoviny s brokolicí1a,3,7, salát 
                                               II.ovoce 

 

PÁ                 sn:   čaj, rohlík 1a7, chléb 1ab,6, májka   

1.11.   oběd:  č.1.pol.s játr.nočky1a,3,9, dukátové buchtičky1a,3,7 
             č.2.pol.s játr.nočky1a,3,9, čočkový salát3, rohlíky 1a,7   
                           d.č.4  č.3.pol.zeleninová1a,7,9, vepř.merano1a,7,9, rýže 

                     d.č.9  č.4.pol.s játr.nočky1a,3,9, zbojnický skřivan1a, brambory 
             bezlepková č.7.pol.s játr.nočky3,9, zbojnický skřivan, brambory 

                         ve: Pražská šunka , máslo7,rohlík 1a7,chléb1ab,6 
                                          II.ovoce  
 

SO                   sn:   káva 1bc,7, vánočka 1a,3,7, máslo 7 

2.11.     oběd: č.1.pol.krupicová1a,3,9, vepřenky s cibulí1a,3,10, brambory  
                    d.č.4  č.3.pol.s kapáním1a,3,7,9, mletý máslový řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha 

                    d.č.9  č.4.pol.krupicová1a,3,9, kyjevský plátek1a,3, knedlík1a,3,7   
                        ve: sýr plátky7, máslo 7 ,rohlík 1a,7, chléb 1ab,6      
      II.ovoce 
 

NE                   sn:   čaj, rohlíky 1a,7, jogurt ovocny7                  
3.11.        oběd:   č.1.pol.hrášková1a,9, vepř.nudličky s pórkem1a, rýže 

                     d.č.4  č.3.pol.drožďová1a,3,7,9, kuře1a,7, rýže       
                     d.č.9  č.4.pol.hrášková1a,9, smažený řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha 
                       ve: šunkové koleno, máslo7,  rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6  

      II.oplatek 1a,5,7,8c
 

                                      
              Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová  


