Jídelní lístek na týden od 3.5.2021
PO
3.5.

sn: káva 1bc,7, koláče1a,3,7
oběd: č.1.pol.zeleninová1a,9, vepřové na pepři1a, rýže
č.2.
NEVAŘÍ SE
1a,7,9
d.č.4 č.3.pol.zeleninová
, vepřový závitek1a,3,7 , kolínka1a
1a,3,9
d.č.9 č.4.pol.s bylink.nočky
, přírodní svíčková1a,9,10, knedlík1a,3,7
9
bezlepková č.7.pol.zeleninová , vepřové na pepři, těstoviny
ve: sýr Zálesák7, chléb1ab,6, rohlík 1a,7
II. ovoce

ÚT
4.5.

sn: káva1bc,7, soj.rohlíky1ad,6,11, máslo7, jogurt bílý7
oběd: č.1.pol.s kapáním1a,3,9, hov.guláš1a, knedlík1a,3,7
č.2.
NEVAŘÍ SE
d.č.4 č.3.pol.s krup.nočky1a,3,7,9, vepř., koprová omáčka1a,7, žeml.knedlík1a,3,7
d.č.9 č.4.pol.s kapáním1a,3,9, vepř., kapusta1a, brambory
bezlepková č.7.pol.s rýží9, vepř., kapusta, brambory
ve: vepřové maso, chléb1ab,6, rohlík 1a,7
II. ovoce

ST
5.5.

sn: kakao7, loupáčky1a,3,7, máslo7
oběd: č.1.pol.vločková1d,3,7,9, kuře na medu1a, rýže
č.2.
NEVAŘÍ SE
1a,7,9
d.č.4 č.3.pol.hrášková
, mletý máslový řízek1a,3,7, bram.kaše7, salát
1d,3,7,9
d.č.9 č.4.pol.vločková
, vepř.falešný ptáček1a,3,10, těstoviny1a
bezlepková č.7.pol.hrášková9, kuře na medu, rýže
ve: rýbí pomazánka3,4,10, chléb1ab,6, rohlík 1a,7
II. ovoce

ČT
6.5.

sn: káva1bc,7, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, máslo 7, džem
oběd: č.1.pol.s bylink.nočky1a,3,9, čevabčiči1a,3,10, brambory
č.2.
NEVAŘÍ SE
d.č.4 č.3.pol.s mas.nočky1a,3,7,9, žemlovka s jablky1a,3,7
d.č.9 č.4.pol.zeleninová1a,9, vepř.pikantní1a, rýže
bezlepková č.7.pol.s mas.nočky3,9, čevabčiči3,10, brambory
ve: sýr plátky uzený7, máslo7, chléb 1ab,6, rohlík 1a,7
II. ovoce

PÁ
7.5.

sn: káva1bc,7, rohlík 1a,7 ,chléb 1ab,6, paštika
oběd: č.1.pol.čočková1a,3,9, nudlový nákyp s tvarohem1a,3,7, kompot
č.2.
NEVAŘÍ SE
d.č.4 č.3.pol.bramborová1a,7,9, milánské špagety1a,7
d.č.9 č.4.pol.čočková1a,3,9, zbojnický skřivan1a, brambory
bezlepková č.7.pol.čočková3,9, nudlový nákyp s tvarohem3,7, kompot
ve: tlačenka s cibulí, chléb 1ab,6
II. ovoce
sn: káva1bc,7, vánočka1a,3,7, máslo 7
oběd: č.1.pol.drožďová1a,3,9, vepř., mrkev s hráškem1a, brambory
d.č.4 č.3.pol.s těstovinou1a,7,9, vepřový plátek1a,,7, brambory
d.č.9 č.4.pol.drožďová1a,3,9, vepř.na divoko1a,9, rýže
ve: sýr Kiri7, chléb1ab,6, rohlík 1a,7
II. ovoce
sn: káva1bc,7, rohlíky 1a,7, jogurt ovocný 7
oběd: č.1.pol.s těstovinou1a,9, asijská pánev1a, rýže
d.č.4 č.3.pol.špenátová1a,3,7,9, kuře1a,7, rýže
d.č.9 č.4.pol.s těstovinou1a,9, karbenátek1a,3, bram.kaše7, obloha
ve: šunka Zvonařka, máslo7, chléb 1ab,6, rohlík 1a,7
II. oplatek1a,5,7,8c

SO
8.5.

NE
9.5.

Změna jídelního lístku vyhrazena!

Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J.

