
 

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
 

 

  Pondělí 

 30. 9. 2019 

 Úterý 

1. 10. 2019 

 Středa 

2. 10. 2019 

 Čtvrtek 

3. 10. 2019 

 Pátek 

4. 10. 2019 
  Houbová s bramborem         

(0,33 1.7 

 Vepřový vývar s rýží            
(0,33) 9 

 Gulášová             
(0,33 l) 1 

 Krkonošská cibulačka            
(0,33 l) 1.3.9 

 Kulajda             
(0,33 l) 1.3.7 

  Křenová omáčka 
hovězí maso vařené                
houskový knedlík                    
(100 g) 1.7 

 Kuřecí stehno 
na paprice, 
těstoviny              
(220 g) 1.3.7 

 Cikánská hovězí 
pečeně, 
houskové knedlíky 
(100g) 1.3.7 

 Vepřové na slanině 
dušená rýže  
(100 g) 1. 

 Pečená vepřová plec 
špenát, houskový knedlík   
(100 g) 1.3.7 

  Katův šleh 
dušená rýže          
(100 g) 1 

 Zabijačkový guláš 
čerstvá cibulka,                
houskový knedlík                  
(100 g) 1.3.7 

 Holandský řízek 
bramborová kaše, okurek         
(120 g) 1.3.7 

 Rajská omáčka 
paprikový lusk,                
houskový knedlík     
(120 g) 1.3.7.9 

 Kuřecí Kung-pao 
dušená rýže 
(100 g) 
                                     
1.3.5.6  

   Sázené vejce 2ks 
listový špenát,                      
vařené brambory     
(420 g) 1.3 

 Zeleninové rizoto 
sypané uzeným sýrem, 
červená řepa            
(420g) 7.9 

 Sojové maso 
s čínskou zeleninou,      
dušená rýže                                
(120 g) 3.5 9 

 Domácí buchty 
s povidly  
(420 g) 1,3 

 Zapečený květák 
s bramborem, sýrem  
a smetanou          
(420 g) 1.3.7 

  Špagety po uhlířsku 
srouhaný sýr          
(420 g) 1.3.7 

 Zeleninové lečo 
s klobásou, 
chléb 
(120) 1.6 

 Zapečené šunkové  
fleky, 
kyselá okurka 
(420 g) 1.3.7 

 Džuveč  
z vepřového masa, 
dalamánek  
(120 g) 1.3.7 

 Vepřové na kmíně 
těstoviny                             
(120 g) 1.3.7 

  Salát z červené řepy 
a pomeranče,  
rukoly a ricotty, pečivo                                        
(420 g) 1.3.7 

 Trhané vepřové maso 
míchaný zeleninový salát, 
grilovací dresink, pečivo     
(420 g) 1.3.7 

 Hradecká pomazánka 
čerstvá zelenina, bagetka  
(420 g) 1.3.7 

 Kuřecí prso 
na ledovém salátu              
a čerstvé zeleniny, dresink 
bagetka (420 g) 1.3.7 

 Rajčatový salát 
z hermelínem a majonézou, 
pečivo                                         
(420g) 1.3.7 

  Krůtí prso 
omáčka z pečených paprik, 
rajčat a cibule, bulgur              
(150 g) 1.7 

 Kuřecí závitek 
se šunkou a hermelínem,             
vařený brambor  
(150 g) 1.7 

 Steak z kotlety 
mačkané brambory                       
s kořenovou zeleninou             
(150 g) 1.9 

 Hovězí ragů na víně 
bramborová kaše s křenem                   
(150 g) 1.7.9 

 Kuřecí steak 
pečené brambory,  
česnekový dresink           
(150 g) 1.3.7 .10 

  
Rajčatový s fazolemi 

 
Makovec 

 
Salát z červeného zelí a řepy 

 
Věneček\k m. č. 3 ovoce 

 
Mrkvový s jablky 

MENU 4 

MENU 1 

POLÉVKA 

MENU 2 

MENU 5 

MENU 6 

MENU 3 



  


