
 

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
 

 

  Pondělí 

20. 1. 2020 

 Úterý 

21. 1. 2020 

 Středa 

22. 1. 2020 

 Čtvrtek 

23. 1. 2020 

 Pátek 

24. 1. 2020 
  Čočková s párkem          (0,33)

 1. 
 Kuřecí vývar s drobením                      

(0,33) 1.7.9 
 Rajčatová                 (0,33) 1.  Vepřový vývar s těstovinou      

(0,33 l) 1.3.9 
 Kapustová s uzeninou                           

(0,33 l) 1.7 
  Koprová omáčka 

hovězí maso vařené,          
houskový knedlík    
(100g) 1.3.7 

 Vepřová pečeně 
na houbách,  
dušená rýže                  
(100 g) 1. 

 Smažené rybí filé 
bramborová kaše,  
okurek      
(100 g) 1.3.4.7. 

 Maminčino stehno 
těstoviny s játry a žampiony    
 1.7 
(220 g) 

 Svíčková na smetaně 
hovězí pečeně,                
houskový knedlík                          
(100 g) 1.3.7.9.10 

  Pikantní kuřecí směs 
dušená rýže              
(100 g) 1. 

 Hovězí guláš 
s křenem,  
houskový knedlík                 
(100 g) 1.3.7 

 Moravský vrabec 
špenát,  
bramborový knedlík                                  
(100 g) 1.3.7. 

 Sekaná pečeně 
bramborová kaše, salátek                                           
(100 g) 1.3.9 

 Vepřový tokáň 
fusilli                          
(100 g) 1.7 

  Květákový mozeček 
vařený brambor                
(180 g) 1.3.7 

 Zapečené těstoviny 
se zeleninou, smetanou           
a sýrem  
(420 g) 1.3.7.9 

 Bulgurové rizoto 
s kořenovou zeleninou                       
a hlívou 
(180 g) 1,3,7.9 

 Rýžový nákyp 
s ovocem a sněhem 
(420 g) 1.3.7 

 Smažené žampiony 
vařený brambor,         
tatarská omáčka 
(180 g) 1.3.7.9.10 

  Krůtí prso 
omáčka z hrubozrnné  
hořčice, fusilli 
(100g) 1.3.7.10 

 Kuřecí paličky 
na pomerančích a medu, 
divoká rýže      
(420 g) 1,7 

 Zapečené šunkafleky 
              

(420 g)                                                1.3.7 
 

 Azu po tatarsku 
kolínka   1.3. 

(120 g) 

 Kuřecí roláda 
s mandlovou nádivkou, 
bramborová kaše 
(120 g) 1.4. 

  Řecký salát 
s olivami a balkánským 
sýrem                 
(420 g) 1.3.7. 

 Pikantní fazolový salát 
s anglickou slaninou,  
bagetka 
(420 g) 1.3.7 

 Krůtí Sous-Vide 
míchaný zeleninový salát, 
dresink, bagetka                            
(420 g)  1.3.7 
 

 Hradecká pomazánka 
čerstvá zelenina, pečivo                                   
(420 g) 1. 3..7 

 Těstovinový salát 
sa šunkou a sýrem,  
pečivo          
(420 g) 1.3.7 

  Vepřový steak 
pepřová omáčka,             
mačkané brambory        
(150 g) 1,3, 

 Sekané biftečky 
vařené brambory,             
grilovací dresink 
 1.7.10 

(150 g) 

 Kuřecí prso 
na kari, 
pažitková rýže   1,3,7 (150g) 

 Krůtí steak 
máslová kukuřice,              
vařený brambor                          
(150 g) 1.7  

 Srbská kotleta 
dušená rýže             
(150 g) 1.7 

  
Zelný s kapií 

 
Makovec 

 
Okurkový se zálivkou 

 
Punčový řez\k m.č.3 ovoce 

 
Zelný s mrkví 

  

MENU 1 

POLÉVKA 

MENU 2 

MENU 5 

MENU 6 

MENU 3 

MENU 4 



 

 

JÍDELNÍ  LÍSTEK  
  Pondělí 

20. 1. 2020 

 Úterý 

21. 1. 2020 

 Středa 

22. 1. 2020 

 Čtvrtek 

23. 1. 2020 

 Pátek 

24. 1. 2020 
  Čočková s párkem          (0,33)

 1. 
 Kuřecí vývar s drobením                      

(0,33) 1.7.9 
 Rajčatová                 (0,33) 1.  Vepřový vývar s těstovinou      

(0,33 l) 1.3.9 
 Kapustová s uzeninou                           

(0,33 l) 1.7 
  Koprová omáčka 

hovězí maso vařené,          
houskový knedlík    
(220 g) 1.3.7 

 Vepřová pečeně 
na houbách,  
dušená rýže                  (120 g) 1. 

 Smažené rybí filé 
bramborová kaše,  
okurek      
 (120 g) 1.3.4.7. 

 Maminčino stehno 
těstoviny s játry a žampiony    
 (120 g) 1.7 

 Svíčková na smetaně 
hovězí pečeně,                
houskový knedlík                          
 (120 g) 1.3.7.9.10 

  Pikantní kuřecí směs 

dušená rýže              
 (120 g) 1. 

 Hovězí gulášs křenem,  

houskový knedlík                  
(120 g) 1.3.7 

 Moravský vrabec 
špenát,  
bramborový knedlík                                  
 (120 g) 1.3.7. 

 Sekaná pečeně 
bramborová kaše, salátek                                            
(120 g) 1.3.9 

 Vepřový tokáň 
fusilli                          
 (120 g) 1.7 

  Květákový 
mozečekvařený brambor                
 (420 g) 1.3.7 

 Zapečené těstovinyse 

zeleninou, smetanou           a 
sýrem  
 (450 g) 1.3.7.9 

 Bulgurové rizoto 
s kořenovou zeleninou                       
a hlívou 
 (180 g) 1,3,7.9 

 Rýžový nákyps ovocem a 

sněhem 
 (450 g) 1.3.7 

 Smažené žampiony 
vařený brambor,         
tatarská omáčka 
 (450 g) 1.3.7.9.10 

  Krůtí prso 
omáčka z hrubozrnné  
hořčice, fusilli 
 (420 g) 1.3.7.10 

 Kuřecí paličkyomáčka z 

hrubozrnné  
hořčice, fusilli 
 (120 g) 1,7 

 Zapečené šunkafleky 
               
(120 g) 1.3.7 

 Azu po tatarsku 
kolínka    
(120 g) 1.3. 

 Kuřecí roláda 
s mandlovou nádivkou, 
bramborová kaše 
 (120 g) 1.4. 

  Řecký salát 
s olivami a balkánským 
sýrem                 
 (450 g) 1.3.7. 

 Pikantní fazolový saláts 

anglickou slaninou,  
bagetka (450 g) 1.3.7 

 Krůtí Sous-Vide 
míchaný zeleninový salát, 
dresink, bagetka                            
(450 g)  1.3.7 
 

 Hradecká pomazánka 
čerstvá zelenina, pečivo                                    
(450 g) 1. 3..7 

 Těstovinový salát 
sa šunkou a sýrem,  
pečivo           
(450 g) 1.3.7 

  Vepřový steak 
pepřová omáčka,             
mačkané brambory         

(150 g)                                   1,3,  

 Sekané biftečky 

vařené brambory,             
grilovací dresink 
  (150 g)                                                               1.7.10  

 Kuřecí prso 
na kari, 
pažitková rýže   (150 g)                                                    
1,3,7 
  

 Krůtí steak 
máslová kukuřice,              
vařený brambor                           
(150 g) 
 1.7  

 Srbská kotleta 

dušená rýže              
(150 g) 1.7 

        
                (150 g)                                                            

1.3.7.10 

       
 
(150 g)                            1.3.9 

       
 (150 g) 1.6. 

       
           (150 g)                                 

1.3. 7 

       
                     (150 g)                                                              

1.3.7.9 

  
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

MENU 1 

POLÉVKA 

MENU 2 

MENU 5 

MENU 6 

MENU 3 

MENU 4 

MENU 7 


