
                                        

  

 

 

                                    JÍDELNÍ LÍSTEK   
 

                              32. týden od 8.8. do 12.8.                            
               

 
PONDĚLÍ  

 

 Polévka  Hovězí se zeleninou a kuskusem (1)   

1 Hlavní jídlo Katův šleh, rýže (1,9)   

2 Hlavní jídlo Čočka na kyselo, uzené maso   

3 Hlavní jídlo  Zapečené těstoviny s kuřecím masem a žampiony 

(1,3,7) 

  

4 Hlavní jídlo - 

salát 

Těstovinový salát s kuřecími penízky (1,3,7)   

5 Minutka Country krkovička, hranolky (1,3,7)   

 

Stálá nabídka : Vepřový, kuřecí řízek, Smažený sýr, hermelín, hranolky, brambory(1,3,7)  

 

ÚTERÝ  

 

 Polévka  Kroupová s kuřecím masem (1,3)   

1 Hlavní jídlo Debrecínské vepřová pečeně, rýže (1,3,7)   

2 Hlavní jídlo Čevabčiči, brambory, cibule, hořčice, (1,3,7,10)   

3 Hlavní jídlo  Penne Rigate kuřecí prsíčko, houbová omáčka 

(1,3,7) 

  

4 Hlavní jídlo - 

salát 

Ledový salát s cherry rajčátky, šunkou a smetanou 

(1,7) 

  

5 Minutka Labužnická krkovice s pikantním kořením, 

hranolky  (1) 

  

 

Stálá nabídka : Vepřový, kuřecí řízek, Smažený sýr, hermelín, hranolky, brambory(1,3,7)  
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STŘEDA   

 

 Polévka  Nudlová (1,3,7)   

1 Hlavní jídlo Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7,9,10)   

2 Hlavní jídlo Mleté řízky z vepřového bůčku, brambory, okurka, 

cibule (1,3,7) 

  

3 Hlavní jídlo Vepřové kostky v bylinkové omáčce, těstoviny (1,7)   

4 Hlavní jídlo - 

salát 

Těstovinový salát francouzský (čerst.zelenina, 

kuřecí maso, šunka, sýr, dres.) (1,7) 

  

5 Minutka Zapečená kotleta (šunka, sýr, vejce), hranolky (1,3,7)   

 

Stálá nabídka : Vepřový, kuřecí řízek, Smažený sýr, hermelín, hranolky, brambory(1,3,7)  

 

ČTVRTEK   

 

 Polévka Květáková (1,3,7)   

1 Hlavní jídlo Budvar guláš, houskový knedlík (1,3,7)   

2 Hlavní jídlo Šumavská kapsa vepřová s rýží  (1,3,7)   

3 Hlavní jídlo Kuřecí nudličky se slaninou a cibulí, těstoviny 

(1,3,7) 

  

4 Hlavní jídlo 

salát 

Zeleninový salát se třemi druhy sýrů, smetanová 

zálivka (1,3,7) 

  

5 Minutka Kotlet pražského uzenáře, hranolky (1)   

 

Stálá nabídka : Vepřový, kuřecí řízek, Smažený sýr, hermelín, hranolky, brambory(1,3,7)  

 

PÁTEK   

 

 Polévka  Gulášová (1,7)   

1 Hlavní jídlo Pečená vepřová plec, houskový knedlík, zelí (1,3,7)   

2 Hlavní jídlo Smažený vepřový řízek, brambory, okurka (1,3,7)   

3 Hlavní jídlo  Bramborové šišky sypané mákem a cukrem 

(1,3,7,13) 

  

4 Hlavní jídlo - 

salát 

Těstovinový salát se sýrovou variací (1,7)   

5 Minutka Vepřové medailonky na černém pivě, hranolky (1)   

 

Stálá nabídka : Vepřový, kuřecí řízek, Smažený sýr, hermelín, hranolky, brambory(1,3,7)  


