J ÍDELNÍ LÍSTEK 25. - 29.11. 2019

změna jídel vyhrazena

*** R Y B Í T Ý D E N ***
PONDĚLÍ

Polévka: zeleninový vývar s nudličkami 1/,1,9
Salát :
čínské zelí s paprikou
Francouzské brambory s uzeným masem, červená řepa

1.
1/1,7,3
2
*** Paella s mořskými plody a kuřecím stehýnkem 2,4
3.
Vepřové maso na paprice, těstoviny 1/1,7
R.
Kuřecí gyros, listový salát, jogurt. dresink, turecký chléb 1/1, 7
8.
Smažený vepřový řízek, brambory 1/1,3,7
9.
Francouzské brambory s uzeným masem, červená řepa 1/1,7,3
10.
Pikantní sójové rizoto, sýr 2,7
ÚTERÝ

Polévka: čočková 1/1,7
Salát:
mrkvový
1.
Hovězí maso Stroganoff, rýže 1/1,7
2. *** Smažené rybí prsty, bramborová kaše 1/1,7,3,4
3.
Meruňkové knedlíky s tvarohem a cukrem 1/1,3,7
R.
Pečená kuřecí čtvrtka, zelný salát Coleslaw, chléb 1/1,3,7
8.
Smažený kuřecí řízek, brambory
1/1,3,7
9.
Hovězí maso Stroganoff, rýže 1/1,7 1/1,3,7
10. Vegetariánské karbanátky, bramborová kaše 1/1,3,7 7,3
STŘEDA

Polévka : květáková 1/1,7,9
Salát :
zelný se salátovou okurkou
1
Kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem, šťouchané brambory 1/1,7
2. *** Těstovinový salát s tuňákem a vejcem, pečivo 1/1,7,3
3.
Debrecínský guláš s vepřovým masem, knedlíky 1/1,7,3
R.
Cézar salát / listový salát, kuřecí maso, parmazán, krutony /, pečivo
1/1,7,10
8.
Smažený kuřecí řízek, brambory
1/1,3,7
9.
Debrecínský guláš s vepřovým masem, knedlíky 1/1,7,3
10.
Pohankové placky, zelný salát se salátovou okurkou
7
ČTVRTEK

Polévka: masový vývar se strouháním 1/1/,3,9
Salát:
rajčatový s jarní cibulkou
1.
Vepřové výpečky, knedlíky, zelí 1/1,7,3
2. *** Losos pečený na másle, bramborová kaše
1/1, 7,4
3.
Palačinky s marmeládou a se šlehačkou 1/1,3,7
R.
Pečená kuřecí čtvrtka, zelný salát Coleslaw, chléb 1/1,3,7
8.
Smažený kuřecí řízek, brambory 1/1,3,7
9.
Palačinky s tvarohem a pažitkou
1/1,3,7
10.
Palačinky s tvarohem a pažitkou 1/1,3,7
PÁTEK

Polévka: rybí 4
Salát : zeleninový míchaný
1.
Kuřecí roláda s mletým masem, bramborové knedlíky 1/13,7
2
*** Přírodní rybí filé, dušená zelenina, bylinkové šťouchané brambory
3.
Brynzové halušky se slaninou 1/1,3,7
R.
Kuřecí gyros, listový zeleninový salát, jogurtový dresink, turecký chléb
8.
Smažený vepřový řízek, brambory 1/1,3,7
9.
Brynzové halušky se slaninou 1/1,3,7
10.
Zapečené brambory se sýrem a celerem 1/1,7

1/1,7,4
1/1, 7

1 Obiloviny obsahující lepek, pšenice, žito, ječmen oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, 2 Korýši a výrobky z nich, 3 Vejce a výrobky z nich, 4 Ryby a výrobky z nich, Ryby a výrobky
z nich, 5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich, 6 Sójové body (sója) a výrobky z nich, 7 Mléko a výrobky z něj včetně laktózy, 8 Skořápkové plody, tj. ořechy, mandle, lískové ořechy, ořech, kešu, pekanové
ořechy, para ořechy, ořech pistácie, makadamský ořech, 9 Celer a výrobky z něj, 10 Hořčice a výrobky z ní, 11 Sezamová semínka a výrobky z nich, 12 Oxid siřičitý a siřičitany, 13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj,
14 Měkkýši a výrobky z nich

