
 JÍDELNÍ LÍSTEK  22.- 26.5. 23  změna jídel vyhrazena 

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  

 

      
PONDĚLÍ            Polévka :    česneková   1/1,9 
                             Salát :        čínské zelí s mandarinkou   
1.     Hovězí maso, rajská omáčka, těstoviny     1/1,9,7 
2.     Pečené kuřecí stehno na rozmarýnu, brambory   1/1,7 
3.     Smažené šišky s rozinkami a cukrem   1/1,3,7 
4.     bezmasé :   Cizrna a bulgur s brokolicí a parmazánem   7 
5.     Smažené kuřecí špalíčky, zelný salát s mrkví a salátovou okurkou, chléb  1/1,7,3 
6.     Smažený vepřový řízek, brambory   1/1,3,7  
        8.  větší porce: Hovězí maso, rajská omáčka, těstoviny     135,- 
        9.  větší porce: Pečené kuřecí stehno na rozmarýnu, brambory   135,- 
      10.  větší porce: Smažené šišky s rozinkami a cukrem   135,- 

 
ÚTERÝ                Polévka :   masový vývar se sýrovým kapáním   1/1,7 
                             Salát :        zeleninový míchaný  
1.     Bramborové knedlíky s uzeným masem, zelí   1/1,3,7 
2.     Pikantní grilovaná klobása, bramborová kaše   1/1,7 
3.     Čočka na kari s kuřecím masem a kořenovou zeleninou   9 
4.     bezmasé :  Čočka na kari s kořenovou zeleninou    9 
5.     Pečené kuřecí stehno, zelný salát Coleslaw, pečivo  1/1,7  
6.     Smažený kuřecí řízek, brambory   1/1,3,7 
        8.  větší porce: Bramborové knedlíky s uzeným masem, zelí   135,- 
        9.  větší porce: Pikantní grilovaná klobása, bramborová kaše   135,- 
      10.  větší porce: Čočka na kari s kuřecím masem a kořenovou zeleninou   135,- 

 
STŘEDA             Polévka :  žampionová     1/1,7 
                            Salát :       rajčatový s paprikou    
1.    Marinovaná vepřová krkovice, opečené brambory   1/1, 7    
2.    Kuřecí maso, smetanová omáčka se sýrem Niva, těstoviny   1/1,7 
3     Rýžová kaše s jablky   7 
4.    bezmasé : Květák s vejci, brambory    7 
5.    Řecký salát  /listový salát, Feta sýr, olivy/, pečivo      1/1,3,7 
6     Smažený kuřecí řízek, brambory  1/1,3,7 
        8.  větší porce: Rizoto s vepřovým masem a zeleninovým lečem, sýr      135,- 
        9.  větší porce: Kuřecí maso, smetanová omáčka se sýrem Niva, těstoviny   135,- 
      10.  větší porce: Rýžová kaše s jablky   135,- 

 
ČTVRTEK          Polévka :   masový vývar s kuskusem a zeleninou    1/1,7,9 
                           Salát :       okurkový tzatziki   
1      Kuřecí směs po čínsku, rýže    6  
2.     Smažený květák, brambory, tatarská omáčka   1/1,7,3 
3.     Zelník / zapečené brambory s uzeným masem   
4.     bezmasé : Sojové maso po čínsku, rýže   4 
5.     Cézar salát s kuřecím masem, krutony a parmazánem, pečivo   7,1/1 
6.     Smažený kuřecí řízek, brambory  1/1,3,7 
        8.  větší porce: Kuřecí směs po čínsku, rýže    135,- 
        9.  větší porce: Smažený květák, brambory, tatarská omáčka   135,- 
      10.  větší porce: Zelník / zapečené brambory s uzeným masem  135,- 

 
PÁTEK               Polévka:     drůbeží    1/1,3 
                           Salát:         z červeného zelí s křenem  
1.    Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka   1/1,3,7 
2.    Bratislavské vepřové plecko, knedlíky   1/1,3,7 
3     Zapečené těstoviny s kuřecím masem s houbami, smetanou a sýrem   1/1,7 
4.    bezmasé : Zapečené těstoviny s houbami, zeleninou a sýrem  1/1,7  
5.    Poke Bowl s kuřecím masem, jasmínovou rýží, ředkvičkami a čínským zelím a jogurtem 7 

6.    Smažený vepřový řízek, brambory  1/1,3,7                                                                                              
        8.  větší porce: Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka   135,- 
        9.  větší porce: Bratislavské vepřové plecko, knedlíky   135,- 
      10.  větší porce: Zapečené těstoviny s kuřecím masem s houbami, smetanou a sýrem   135,- 

 



 JÍDELNÍ LÍSTEK  22.- 26.5. 23  změna jídel vyhrazena 

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  

 

 
 
 

                                                                                              
 
                                                                                          


