
Jídelní lístek na týden od 2.8.2021       
  

PO                   sn:  káva1bc,7, rohlíky1a,7, , máslo7, nugeta7  

2.8.      oběd:   č.1.pol.bramborová1a,9, srbské rizoto7, okurkový salát10 

                              č.2.pol.bramborová1a,9,  alpský knedlík s vanilk.omáčkou syp.mákem1a,3,7 

                  dieta 4   č.3.pol.s drobením1a,7,9, vepř.vařené, rajská omáčka1a,7, žeml.knedlík1a,3,7  

                 dieta 9   č.4.pol.bramborová1a,9, španělský ptáček1a,3,10, těstoviny1a 

            bezlepková  č.7.pol.bramborová9, srbské rizoto7, okurkový salát10 

                         ve: sýr Lučina7, chléb1ab,6, rohlík1a,7  

         II. ovoce 

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

3.8.      oběd:   č.1.pol.hrachová1a,9, vepř.hukvaldský závitek1a,3, těstoviny1a 

                     č.2.                          NEVAŘÍ SE 

         dieta 4  č.3.pol.vločková1d,3,7,9, vepřová roláda1a,3,7, rýže 

                 dieta 9  č.4.pol.hrachová1a,9, vepř.na pepři1a, rýže 

           bezlepková  č.7.pol.hrachová9, vepř.hukvaldský závitek3, těstoviny 

                       ve:  Lunch-Meat, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                                      II. ovoce 

ST                  sn:  kakao7, loupáčky1a,3.7 , máslo7          

4.8.            oběd:  č.1.pol.s kapáním1a,3,9, hovězí svíčková na smetaně1a,7,9,10, knedlík1a,3,7  

       Sanitární den  č.2.pol.s kapáním1a,3,9, sój.maso LA-C-TING3.6, rýže             

        dieta 4  č.3.pol.kmínová1a,3,7,9, losos na másle4,7, bramborová kaše7, rajský salát 

                dieta 9  č.4.pol.s kapáním1a,3,9, masové hašé1a,3, brambory, zelný salát10 

          Bezlepková  č.7.pol.s kapáním3,9 , sój.maso LA-c-TING3,6, rýže                                         

                     ve:  drožďová pomazánka3,10, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
               II. ovoce  

ČT                 sn:  káva1bc,7, chléb1ab,6,rohlík1a,3.7 , máslo7, džem 

5.8.           oběd:  č.1.pol.s oves.nočky1d,3,9, smažené rybí filé1a,3,4,7, brambory, citrón            

                           č.2.pol.                          NEVAŘÍ SE 

       dieta 4  č.3.pol.s mas.nočky1a,3,9, bublanina s ovocem 1a,3,7 

               dieta 9  č.4.pol.s oves.nočky1d,3,9, bratislavský plátek1a,7,9, knedlík1a,3,7 

         bezlepková  č.7.pol.s mas.nočky3,9, bublanina s ovocem3     

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

              II. ovoce 

PÁ                sn:  káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, májka 

 6.8.          oběd:  č.1.pol.pórková1a,7, horácký koláč1a,3,7 

           č.2.pol.pórková1a,7, studený těstovinový salát s majonézou1a,3,7             

       dieta 4  č.3.pol.s kuskusem1a,7,9, kuře pečené1a,7, brambory    

               dieta 9  č.4.pol.pórková1a,7, milánské špagety1a,7 

         bezlepková  č.7.pol.pórková7, kuře pečené, brambory                                                 

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

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

 7.8.          oběd:  č.1.pol.kmínová1a,9, dušená játra na cibulce1a, rýže 

               dieta 4  č.3.pol.hrášková1a,7,9, vepřové plněné1a,3,7, rýže  

               dieta 9  č.4.pol.kmínová1a,3,9 , gratinovaný řízek1a,3,7, brambory, obloha 

                    ve:  sýrové plátky7, máslo7, chléb1ab,6 , rohlík1a,7 

              II. ovoce 

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

 8.8.          oběd:  č.1.pol.s kuskusem1a,9, vepř.selská pečeně1a, brambory, salát z čín.zelí10 

               dieta 4  č.3.pol.s rýží7,9, sekaná pečeně1a,3,7, bramborová kaše, salát mrkvový 

               dieta 9  č.4.pol.s kuskusem1a,9, vepřové nudličky na zelenině1a, rýže 

                    ve:  kladenská pečeně, máslo7, chléb1ab,6 , rohlík1a,7 

                      II. oplatek1a,3 

                                                                                                   Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J.              

                        Změna jídelního lístku vyhrazena! 


