Jídelní lístek na týden od 23. 8.2021
PO
23. 8.

sn: káva1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, máslo7, vejce3
oběd: č.1.pol.krupicová1a,3,9, milánské špagety sypané sýrem1a,7
č.2.
NEVAŘÍ SE
1a,3,9
dieta 4 č.3.pol.krup.nočky
, bratislavský plátek1a,7,9,žeml.knedlík1a,3,7
1a,3,9
dieta 9 č.4.pol.čočková
, hovězí štěpánská pečeně1a,3, rýže
bezlepková č.7.pol.čočková3,9, hovězí štěpánská pečeně3, těstoviny
ve: sýr President7, rohlík1a,7, chléb1ab,6
II. ovoce

ÚT
24. 8.

sn: káva1bc,7, sójové rohlíky1ad,6,11, máslo7, sýr tavený7
oběd: č.1.pol.se slanin.nočky1a,3,9, vepř.hamburská kýta1a,7,9,10, knedlík1a,3,7
č.2.pol.se slanin.nočky1a,3,9, sój.maso ŠVEJ ČU ŽOU3,6, brambory
dieta 4 č.3.pol.kmínová1a,3,7,9, moravský guláš1a,7, těstoviny1a
dieta 9 č.4.pol.se slanin.nočky1a,3,9, losos po orientálsku4, brambory
bezlepková č.7.pol.s vaj.mlhovinou3,9, losos na másle4,7, bram. kaše7, obloha
ve: bůčková pomazánka10, rohlík1a,7 , chléb1ab,6
II. ovoce

ST
25. 8.

sn: kakao7, loupáčky1a,3,7 , máslo7
oběd: č.1.pol.čočková1a,3,9, vepř.frankfurtská pečeně1a, rýže
č.2.
NEVAŘÍ SE
dieta 4 č.3.pol.s drobením1a,7,9, vepř.plátek1a,7, brambory, kompot
dieta 9 č.4.pol.krupicová1a,3,9, vepř.pečené maso, špenát1a,3,7, knedlík1a,3,7
bezlepková č.7.pol.zeleninová9, vepř.frankfurtská pečeně, rýže
ve: kuřecí maso, rohlík1a,7, chléb 1ab,6
II. ovoce

ČT

sn: káva1bc,7, chléb1ab,6, rohlík1a,7, máslo7 , džem
26. 8.
oběd: č.1.pol.zeleninová1a,9, smažený vepřový řízek1a,3,7, bram.kaše7, obloha
č.2.
NEVAŘÍ SE
dieta 4 č.3.pol.ragú1a,7,9, žemlovka s jablky1a,3,7
dieta 9 č.4.pol.zeleninová1a,9, zbojnický skřivan1a, rýže
bezlepková č.7.pol.ragú7,9, smažený vepřový řízek3,7, bram.kaše7, obloha
ve: sýr Fénix7, rohlík1a,7, chléb 1ab,6
II. ovoce

PÁ

sn: káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, májka
27. 8.
oběd: č.1.pol.zelná1a,7, višňová kapsa1a,3,7
č.2.pol.zelná1a,7, čínská masová směs1a, rýže
dieta 4 č.3.pol.zeleninová1a,7,9, hovězí roštěnka1a,7, rýže
dieta 9 č.4.pol.zelná1a,7, kuskusové rizoto s kuřecím masem1a,7, okurkový salát10
bezlepková č.7.pol.zelná7, pohanková kaše se skořicí7, kompot
ve: debrecínská pečeně, máslo7, rohlík1a,7, chléb 1ab,6
II. ovoce
SO
sn: káva1bc,7, vánočka1a,3,7, máslo7
28. 8.
oběd: č.1.pol.hrášková1a,9, vepřová roláda1a,3,10, rýže
dieta 4 č.3.pol.rajská1a,3,7,9, sekaná pečeně1a,3,7, bram.kaše7, mrkvový salát
dieta 9 č.4.pol.hrášková1a,9, gratinovaný řízek s broskví1a,7, bram.kaše7, obloha
ve: toustové plátky7, máslo7, rohlík1a,7, chléb1ab,6
II. ovoce
NE
sn: káva1bc,7, rohlíky1a,7, jogurt ovocný7
29. 8.
oběd: č.1.pol.rajská1a,9, ražniči, brambory, obloha kapie
dieta 4 č.3.pol.bramborová1a,7,9, kuře1a,7, rýže
dieta 9 č.4.pol.rajská1a,9, asijská pánev1a, rýže
ve: šunka Bohemia, máslo7, rohlík1a,7 ,chléb1ab,6
II. oplatek 1a,5,7,8c
Změna jídelního lístku vyhrazena!
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