
 

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
 

 

  Pondělí 

19. 8. 2019 

 Úterý 

20. 8. 2019 

 Středa 

21. 8. 2019 

 Čtvrtek 

22. 8.  2019 

 Pátek 

23. 8.  2019 
  Brokolicová                          

(0,33 l) 1.7 

 Vepřový vývar s drobením 
(0,33l) 1.3.7.9 

 Dršťková                                    
(0,33 l) 1. 

 Hovězí vývar s játrovou rýží 
(0,33 l) 1.3.7.9 

 Žampionová                                 
s bramborem  (0,33 l) 1.7 

  Zbojnická vepřová 
pečeně, 
dušená rýže                        
(100 g) 1.3.7. 

 Pečený bůček 
špenát, bramborový knedlík 
(220 g) 1.3.7 

 Koprová omáčka 
hovězí maso,                   
houskový knedlík                                        
(100 g) 1.3.7 

 Maminčino kuře 
těstoviny s játry a žampiony                 
(220 g) 1.3.7 

 Vepřová pečeně 
na žampionech,  
těstoviny   
(100 g) 1.3.7 

  Vepřový guláš 
s klobásou,  
houskový knedlík  
(100 g) 1.3.7 

 Soukenický řízek 
bramborová kaše, okurek    
(100 g) 1.3.7- 

 Vepřové maso 
STROGANOFF, 
dušená rýže                  (100 g)
 1.7.9 

 Hovězí krk na víně 
bramborový knedlík                           
(100 g) 1.3.Z.9 

 Sekaná pečeně 
bramborová kaše, okurek                             
(100 g)     

 
                      1.3.7 .10      

   Zapečený květák 
s bramborem a sýrem                
(420 g) 1.3.7 

 Zeleninový kuskus 
grilovaný sýr tofu                       
(120g) 7.9 

 Cizrnové kari, 
dušená rýže                (120 g)
 6,9 

 Jogurtové knedlíky 
přelité zakysanou smetanou   
s ovocem                            
(420 g) 1.3.7 

 Čočka na kyselo 
2ks sázené vejce, čalamáda  
(420 g) 1.3. 

        
                   

   
                     

       
   . 

       
              

       
                  

  Pikantní fazolový salát 
čerstvá zelenina,              
opečená slanina, pečivo        
(420 g) 1.3..7 

 Trhané hovězí maso 
míchaný zeleninový salát, 
hořčicový dresink, bagetka 
(420 g) 1.3.7.10 

 Řecký salát 
s balkánským sýrem, pečivo 
(420 g) 1.3.7 

 Hermelínový salát 
čerstvá zelenina,              
bageta  
(420 g) 1.3.7 

 Těstovinový salát  
 se šunkou, sýrem, zeleninou              
a jogurtem, pečivo              
(420g) 1.9 

  Kuřecí steak 
žampionová omáčka,               
pečené brambory               
(150 g) 1.7 

 Krůtí po provensálsku 
divoká rýže                                
(150 g) 1.7 

 Masové klopsy 
 v tomatové omáčce  
s bazalkou, bulgur                 
(150 g) 1.3.7. 

 Pečená kotleta 
s rajčaty, paprikou a cibulí  
petrželové brambory 
(150 g) 1. 

 Svíčková hovězí 
pečeně, 
houskový knedlík                
(150 g) 1.3.7.9.10 

  
Okurkový salát s rajčaty 

 
Makovec 

 
Mrkový s ananasem 

 
Bombička\m. č.3 ovoce 

 
Salát z kysaného zelí 

MENU 4 

MENU 1 

POLÉVKA 

MENU 2 

MENU 5 

MENU 6 

MENU 3 


