JÍDELNÍ LÍSTEK
29.1.2018
2.2.2018
v týdnu od ____________________ do ____________________

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Polévka zeleninová s červenou čočkou (7,9)
1. Hovězí maso stroganov,rýže dušená (1,7,10,12)
2. Houbový karbanátek,brambor m.m.,zeleninová obloha
(1,3,7)
3. Salát okurkový s paprikou a rajčaty,pečivo (1,9)
Čaj + ovocná šťáva
Polévka z vaječné jíšky (1,3,7,9)
1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7)
2. Kuře pečené,bramborová kaše s m.,salát okurkový (1,7)
3. Salát celerový s jablky,pečivo (1,9)
Čaj + ovocné mléko (7)
Polévka zeleninová s celestýnskými nudlemi,ovoce (1,3,7,9)
1. Telecí maso na smetaně,karlovarský knedlík (1,6,7)
2. Zapečené těstoviny s vepřovým masem,květákem a nivou
(1,3,7)
3. Salát z brokolice,rajčat a vařených vajec,pečivo (1,3,9)
Čaj + džus
Polévka mrkvová jemná s houskou (1,3,7)
1. Krůtí maso na bylinkách,rýže dušená (1,7,10,12)
2. Smažený vepřový řízek,bramborová kaše s m.,sterilovaná
okurka (1,3,7,10)
3. Salát zelný s mrkví a celerem,pečivo (1,9)
Čaj + voda
Pololetní prázdniny

Čísla uvedená v závorce označují alergeny obsažené v daném pokrmu.
Sestavila: Michaela Jandíková
Přejeme všem dobrou chuť
vedoucí kuchařka
Změna jídelníčku vyhrazena

JÍDELNÍ LÍSTEK
5.2.2018
9.2.2018
v týdnu od ____________________ do ____________________

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Polévka zeleninová s jáhlami,pribináček (7,9)
1. Hovězí maso lázeňské,těstoviny (1,6,7)
2. Vepřová pečeně,mrkev dušená,brambor (1,7)
3. Salát pórkový s jablky a mrkví,pečivo (1,9)
Čaj + ovocná šťáva
Polévka kedlubnová s bramborem (1,7)
1. Španělský ptáček,rýže dušená (1,3,6,7,10)
2. Kuřecí maso ve smetanové omáčce s bylinkami,špagety,sýr
(1,7)
3. Salát z červeného zelí s řepou a křenem,pečivo (1,9,12)
Čaj + voda s citronem
Polévka zeleninová se špenátovým kapáním,ovoce (1,3,7,9)
1. Fazole na kyselo,sterilovaná kunovjanka (1,7,9)
2. Ovocné knedlíky s tvarohem,m.m., (1,3,7)
3. Salát paprikový se žampiony,pečivo (1,9,12)
Čaj + kakao (6,7)
Polévka gulášová (1,6,7)
1. Hovězí pečeně přírodní,brambor,křimický salát(1,3,6,7,9,10
2. Zapečené těstoviny s uzeným masem,křimický salát(1,3,7,
10)
3. Salát zelný s celerem a okurkou,pečivo (1,9)
Čaj + džus
Polévka zeleninová s kroupami,ovoce (1,7,9)
1. Rybí filé přírodní,bramborová kaše s m.,červená řepa (4,7)
2. Segedínský guláš,houskový knedlík (1,3,7)
3. Salát z červené čočky s rajčaty,pečivo (1,9)
Čaj + ovocná šťáva

Čísla uvedená v závorce označují alergeny obsažené v daném pokrmu.
Sestavila: Michaela Jandíková
Přejeme všem dobrou chuť
vedoucí kuchařka
Změna jídelníčku vyhrazena

JÍDELNÍ LÍSTEK
12.2.2018
16.2.2018
v týdnu od ____________________do ____________________

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Polévka květáková s vejci (1,3,7,9)
1. Hovězí maso námořnické,rýže dušená (1,3,6,7)
2. Přírodní karbanátek,brambor m.m.,zeleninová obloha(1,3,7
3. Salát zelný s koprem,pečivo (1,9)
Čaj + mošt
Polévka zeleninová s játrovými knedlíčky,ovoce (1,3,9)
1. Hovězí plátek myslivecký,těstoviny (1,6,7)
2. Baskické fazolové lusky s kuřecím masem,brambor (1,7)
3. Salát rajčatový s pórkem,pečivo (1,9)
Čaj + džus
Polévka čočková s krupkami a zeleninou (1,7,9)
1. Smažené rybí filé se sýrem,šťouchané brambory s pórkem
a máslem,salátová okurka (1,4,7,9)
2. Mušketýrské hovězí plátky s černou olivou a rajčaty,rýže
dušená (1,7)
3. Salát z hlávkového zelí s jablky a křenem,pečivo (1,9,12)
Čaj + voda s pomerančem
Polévka houbová jemná,ovoce (1,7)
1. Hrách s cibulkou,sterilované zelí (7,10,12)
2. Ovocný nákyp s kuskusem (1,3,7)
3. Salát fazolový se sterilovanou zeleninou,pečivo (1,9,12)
Čaj + ovocné mléko (7)

Polévka zeleninová s pohankou,přesnídávka (1,7)
1. Guláš z divočáka,bramborový knedlík s žemlí a petrželkou
(1,3,6,7,10)
Pátek
2. Vepřový kotlet přírodní,rýže dušená,zeleninová obloha(1,7
3. Salát květákový s majonézou a vařenými vejci,pečivo
(1,3,9)
Čaj + ovocná šťáva
Čísla uvedená v závorce označují alergeny obsažené v daném pokrmu.
Sestavila: Michaela Jandíková
Přejeme všem dobrou chuť
vedoucí kuchařka
Změna jídelníčku vyhrazena

JÍDELNÍ LÍSTEK
26.2.2018
2.3.2018
v týdnu od ____________________ do ____________________

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Polévka hovězí s masem a vídeňskými noky,jogurt šlehaný
(1,3,5,7,8,9)
1. Hovězí maso na zelenině se žampiony,těstoviny (1,6,12)
2. Haše,brambor m.m.,kysané zelí (1,7)
3. Salát okurkový s kukuřicí,pečivo (1,9)
Čaj + voda s grepem
Polévka vločková s brambory a zeleninou,ovoce (1,7,9)
1. Vepřová kýta hamburská,kynutý knedlík (1,3,6,7,9)
2. Krůtí plátek přírodní s chřestem,brambor m.m.,salát okurkový (1,7)
3. Salát zelný s lečem,pečivo (1,9)
Čaj + ovocná šťáva
Polévka hrachová s houskou (1,3,7)
1. Rybí filé na kmíně,bramborová kaše s m.,kompot (4,7)
2. Hovězí plátek po uhersku,rýže dušená,kompot (1,6,7)
3. Salát celerový s mrkví,pečivo (1,9)
Čaj + mléko (7)
Polévka
1.
2.
3.
Polévka
1.
2.
3.

Čísla uvedená v závorce označují alergeny obsažené v daném pokrmu.
Sestavila: Michaela Jandíková
Přejeme všem dobrou chuť
vedoucí kuchařka
Změna jídelníčku vyhrazena

