
     JÍDELNÍ  LÍSTEK 29.5.- 2.6. 23   

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:  francouzská  1/1,9 
                              Salát:      okurkový s koprem 
1.     Hovězí maso na slanině, rýže   1/1,7 
2.     Vepřové maso v mrkvi, brambory   1/1,7    
3.     Opečená klobása, fazole v tomatové omáčce  1/1 
4.     bezmasé :  Sázené vejce, fazole v tomatové omáčce 1/1,3   
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.  Hovězí maso na slanině, rýže    větší porce: 135,-   
       9.  Vepřové maso v mrkvi, brambory   větší porce: 135,-            
      10. Opečená klobása, fazole v tomatové omáčce  větší porce: 135,-                       

 
ÚTERÝ                  Polévka:  drůbeží krém   1/1,7 
                              Salát:       rajčatový s jarní cibulkou 
1.     Kuře alá kachna, knedlíky, červené zelí  1/1,7 
2.     Pečený vepřový prejt, brambory, kysané zelí  1/1,7    
3.     Rýžový nákyp se švestkami a cukrem  7 
4.     bezmasé :  Uhlířina s restovanou cibulkou, okurka  1/1,3,7   
5.      Kuřecí gyros, listový zeleninový salát, jogurtový dresink, pita chléb  1/1,7   
6.     Smažený kuřecí řízek, brambory   1/1,3,7 
       8.  Kuře alá kachna, knedlíky, červené zelí   větší porce: 135,-   
       9.  Pečený vepřový prejt, brambory, kysané zelí  větší porce: 135,-            
      10. Rýžový nákyp se švestkami a cukrem  větší porce: 135,-                       

 
STŘEDA                Polévka:  kulajda s houbami   1/1,9 
                              Salát :      z čínské zelí s ananasem 
1.     Špagety regutáty s vepřovým masem, sýr     1/1,7 
2      Kuřecí maso, smetanová omáčka na kari se zeleninou, rýže    7,10 
3.     Rybí filet Mahi-mahi, mačkané brambory, dušená zelenina   4,7 
4.     bezmasé : Kuskus zapečený s houbami   1/1 
5.      Zeleninový salát s rolkami /šunka, sýr/, dip, pečivo    1/1,7 

6.     Smažený kuřecí řízek, brambory   1/1,3,7 
       8.  Špagety regutáty s vepřovým masem, sýr     větší porce: 135,-   
       9.  Kuřecí maso, smetanová omáčka na kari se zeleninou, rýže     větší porce: 135,-            
      10. Rybí filet Mahi-mahi, mačkané brambory, dušená zelenina   větší porce: 135,-                       

 
ČTVRTEK             Polévka:  masový vývar s rýží s hráškem    9 
                              Salát :     zeleninový míchaný 
1.     Čevabčiči , brambory, hořčice, cibule  1/1,3,10 
2.     Uzené maso, křenová omáčka, knedlíky   1/1,3,7 
3.     Zapečené bramborové noky s kuřecím masem, mozzarellou a brokolicí  7 
4.     bezmasé : Zapečené bramborové noky s mozzarellou a brokolicí  1/1,7 
5.      Zeleninový salát s kuřecím masem, kari dresink, pečivo   1/1,3,7 

6.     Smažený kuřecí řízek, brambory   1/1,3,7 
       8.  Čevabčiči , brambory, hořčice, cibule   větší porce: 135,-   
       9.  Uzené maso, křenová omáčka, knedlíky   větší porce: 135,-            
      10. Zapečené bramborové noky s kuřecím masem, mozzarellou a brokolicí   větší porce: 135,-                       

 
PÁTEK               Polévka :  zelňačka s klobásou   1/1,7,4 
                           Salát :      zelný s kukuřicí 
1.     Vepřové maso na kmíně, bramborové knedlíky    1/1,3,7 
2.     Kapustový karbanátek, bramborová kaše   1/1,3,7 
3.     Sladký kuskus s ořechy, skořicí s medem a rozinkami    1/1,8 
4.     bezmasé : Kapustová směs se sójovým masem, bramborové knedlíky   1/1,6,7 
5.     Poke Bowl s lososem, jasmín. rýží, avokádem, wakame, mangem a zeleninou  4,7 

6.     Smažený vepřový řízek, brambory   1/1,3,7         
       8.    Vepřové maso na kmíně, bramborové knedlíky     větší porce: 135,-   
       9.    Kapustový karbanátek, bramborová kaše    větší porce: 135,-            
      10.   Sladký kuskus s ořechy, skořicí s medem a rozinkami    větší porce: 135,-                       

 



     JÍDELNÍ  LÍSTEK 29.5.- 2.6. 23   

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  

 

 
 
 
 
 
 


