JÍDELNÍ LÍSTEK
30.4.2018
4.5.2018
v týdnu od ____________________ do ____________________

Pondělí

Ředitelské volno

Úterý

Státní svátek

Středa

Čtvrtek

Polévka fazolová,bublanina (1,3,7,9)
1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7)
2. Vepřová pečeně na bazalce,brambor,kompot (1)
3. Salát zelný s ananasem a mrkví,pečivo (1,9)
Čaj + kakao (6,7)
Polévka rybí,ovoce (1,4,9)
1. Hovězí maso po rumunsku,rýže dušená (1,6,7)
2. Lečo s vejci a uzeninou,chléb (1,3)
3. Salát z čočky a sterilované zeleniny,pečivo (1,9,10,12)
Čaj + ovocná šťáva

Polévka jemná zeleninová s cizrnou (7,9)
1. Bramborové knedlíky s uzeným masem a cibulkou,salát
zelný (1,3,7)
Pátek
2. Kuřecí nudličky v sýrové omáčce,penne (1,7)
3. Salát z bílého zelí s rajčaty,pečivo (1,9)
Čaj + džus
Čísla uvedená v závorce označují alergeny obsažené v daném pokrmu.
Sestavila: Michaela Jandíková
Přejeme všem dobrou chuť
vedoucí kuchařka
Změna jídelníčku vyhrazena

JÍDELNÍ LÍSTEK
7.5.2018
11.5.2018
v týdnu od ____________________ do ____________________

Pondělí

Ředitelské volno

Úterý

Státní svátek

Středa

Polévka rajčatová s bulgurem,ovoce (1,7,9)
1. Čočka na kyselo,vařené vejce,sterilovaná zelenina (1,3,7,9)
2. Nudle s mákem m.m. (1,7)
3. Salát zelný s jablky,pečivo (1,9)
Čaj + ovocná šťáva

Čtvrtek

Pátek

Polévka celerová s houskou (1,3,7,9)
1. Smažené rybí filé,šťouchaný brambor s pórkem a m.,zeleninová obloha (1,3,4,7)
2. Vepřové na houbách se smetanou,kynutý knedlík (1,3,7)
3. Salát rajčatový s pórkem,pečivo (1,9)
Čaj + voda s pomerančem
Polévka hovězí s nudlemi,tvaroh šlehaný (1,7,9)
1. Kuřecí směs šanghaj,rýže dušená (6,9)
2. Hovězí v kapustě,brambor (1,6,7)
3. Salát mrkvový s pomerančem,pečivo (1,9)
Čaj + ovocné mléko (7)

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

JÍDELNÍ LÍSTEK
14.5.2018
18.5.2018
v týdnu od ____________________do ____________________

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Polévka zeleninová s krupičkou (1,3,7,9)
1. Hovězí plátek znojemský,rýže dušená (1,7,10)
2. Čevabčiči s cibulí,brambor m.m.,hořčice (1,3,7,10)
3. Salát z čínského zelí s ředkví,pečivo (1,9)
Čaj + džus
Polévka zeleninová s krupkami,ovoce (1,7,9)
1. Vepřová pečeně,špenát dušený,bramborový knedlík (1,3,7)
2. Hovězí pečeně na zelenině,těstoviny (1,6,7)
3. Salát rajčatový s květákem,pečivo (1,9)
Čaj + voda
Polévka gulášová,pribináček (1,6,7,9)
1. Rybí filé na bylinkách,bramborová kaše s m.,rajče (4,7)
2. Hovězí maso po myslivecku,rýže dušená (1,6,7)
3. Salát z hlávkového zelí s hráškem,pečivo (1,9)
Čaj + ovocné mléko (7)
Polévka kmínová s kapáním (1,3,7,9)
1. Italský guláš,těstoviny,sýr (1,6,7)
2. Krůtí plátek s broskví na smetaně,brambor (7,10)
3. Salát celerový s mrkví,pečivo (1,9)
Čaj + ovocná šťáva
Polévka pórková s vejci,ovoce (1,3,7,9)
1. Fazole chilli con carne (1,7)
2. Ovocné knedlíky s tvarohem, m.m. (1,3,7)
3. Salát z hlávkového zelí s křenem,pečivo (1,9,12)
Čaj + bílá káva (7)

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

JÍDELNÍ LÍSTEK
21.5.2018
25.5.2018
v týdnu od ____________________ do ____________________

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Polévka zeleninová se špenátovým kapáním,ovoce (1,3,7,9)
1. Hovězí maso lázeňské,těstoviny (1,6,7)
2. Vepřová pečeně zbojnická,brambor,kompot (1,12)
3. Salát rajčatový s okurkou a cibulí,pečivo (1,9)
Čaj + ovocná šťáva
Polévka luštěninová,pudink vanilkový (1,3,7,8,9)
1. Rybí filé zapečené se zeleninou,brambor (4)
2. Hovězí pečeně štěpánská,rýže dušená (1,3,7)
3. Salát z hlávkového zelí s kapií a pórkem,pečivo (1,9)
Čaj + mléko (7)
Polévka kapustová s rýží (7,9)
1. Segedínský guláš,kynutý knedlík (1,3,7,10,12)
2. Kuřecí plátek přírodní,hráškové lusky cukrové,brambor
m.m. (1,7,10)
3. Salát paprikový se žampiony,pečivo (1,9,12)
Čaj + džus
Polévka francouzská,ovoce (1,7,9)
1. Hrachová kaše s cibulkou,sterilovaná zelenina (7,9)
2. Ovocný nákyp s kuskusem (1,3,7)
3. Salát z hlávkového zelí s červenou řepou,pečivo (1,9)
Čaj + čokoládové mléko (7)
Polévka květáková s vejci (1,3,7,9)
1. Azu po tatarsku,rýže dušená (1,7,10)
2. Kuře na způsob bažanta,brambor,kompot (1)
3. Salát okurkový s kapií,pečivo (1,9)
Čaj + voda s citronem

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

JÍDELNÍ LÍSTEK
28.5.2018
1.6.2018
týdnu od ____________________ do ____________________

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Polévka zeleninová s ovesnými noky,ovoce (1,3,6,7,9)
1. Mexické fazole (1,6,7)
2. Jogurtové šišky s malinami a zakysanou smetanou (1,3,7)
3. Salát z červeného zelí s cibulí a křenem,pečivo (1,9,12)
Čaj + ovocná šťáva
Polévka zeleninová s těstovinou (1,7,9)
1. Krkonošský guláš,bramborový knedlík s žemlí a petrželkou
(1,3,6,7)
2. Vepřové rizoto se sýrem (7)
3. Salát z čínského zelí s rajčaty,pečivo (1,9)
Čaj + džus
Polévka hrachová s houskou,ovoce (1,3,7,9)
1. Rybí filé pečené na másle,bramborová kaše s m.,zeleninová
obloha (4,7)
2. Hovězí pečeně na celeru,těstoviny (1,7,9)
3. Salát z kysaného zelí se sterilovanou zeleninou,pečivo (1,9)
Čaj + voda
Polévka rychlá s vejci,jogurt šlehaný (1,3,5,7,8,9)
1. Plovdivské vepřové maso,rýže dušená (1,7)
2. Krůtí karbanátek,šťouchaný brambor s pórkem a m.,salát
mrkvový (1,3,7)
3. Salát z hlávkového zelí s jablky a mrkví,pečivo (1,9)
Čaj + ovocné mléko (7)

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

