
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

15.10.2018 16.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 19.10.2018 20.10.2018 21.10.2018

Šunka, sýr, máslo, pečivo, 

bílá káva nebo čaj

Loupák, máslo, džem, bílá 

káva nebo čaj

Lučina s nivou, pečivo,                                  

bílá káva nebo čaj

Bílý jogurt s džemem                                               

a kukuřičnými lupínky, 

pečivo,                            

kakao nebo čaj

Rybičková pomazánka, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Vánočka, máslo, med, 

kakao nebo čaj

Vejce na tvrdo,máslo, 

pečivo,                                  

bílá káva nebo čaj

1,3,7,9 1,3,7 1,3,7 1,3,6,7 1,3,7,10 1,3,7,8 1,3,7

Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Domácí jablečné pyré Ovoce dle denní nabídky

1,3,7

Zeleninový vývar                                                   

s fritátovými nudlemi
Krupicová s vejcem

Hovězí vývar                                                              

se zeleninou                                                           

a drobením  

Tomatová                                                           

z drcených rajčat                                      

s čerstvou bazalkou                                               

a sýrovými krutony  

Zeleninový krém                    

s opečenou houskou

Drůbeží vývar                                                         

se zeleninou                                                                      

a vlasovými nudlemi  

Mrkvová polévka                             

s kapáním

1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9

Vepřový plátek                        

na smetaně, houskové 

knedlíky

Pečené kuřecí stehno              

po moravsku                       

petrželkové brambory 

Španělský ptáček naruby, 

dušená rýže

Pomalu pečená vepřová 

krkovička                                   

se šťouchanými brambory                               

a fazolovými lusky                      

s anglickou slaninou

Kuřecí nudličky                         

v jemné paprikové omáčce, 

těstoviny

Těstoviny s mletým masem                                    

s  omáčkou                                          

z drcených rajčat                   

a zeleniny sypané sýrem

Smažený kuřecí řízek                                            

s bramborovou kaší,                       

řez kyselé okurky

1,3,7,9 1,7,9 1,3,7,10 1,7 1,3,7 1,3,7,9 1,3,7,10

Zelný salát s mrkví Ovoce Zeleninový salát Ovocný kompot Perníček Sušenka
Okurkový salát/1/                                     

Ovocný kompot/2/

1,3,7 7 1,3,7

Termix Koláč s tvarohem
Ovocná přesnídávka, 

pečivo
Obložený chlebíček Ovocný jogurt, pečivo

Jahodový pudink                                                 

s čerstvým ovocem
Listový šáteček

1,3,7,8 1,3,7,9 1,3,7,9,10 1,3,7 7 1,3,7

Nudle s mákem nebo 

kakaem, přelité máslem

Tvarohová pomazánka                       

s vejcem a mrkví, pečivo

Dušená zelenina na másle, 

vařené brambory

Škvarková pomazánka, 

tmavý chléb, čaj

Debrecínské párky, hořčice, 

chléb,                                                          

bílá káva nebo čaj

 Jihočeská bramborová 

polévka,                         

pečivo, paštika

Chléb se šunkou, taveným 

sýrem, rajče

1,3,7 1,3,7 1,4,7 1 1,3,4,7,9,10 1,3,7,9 1,3,7,9

Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky

ŠÉFKUCHAŘ                            
DUŠAN ŠRUTKA

JÍDELNÍ LÍSTEK od 15.10.2018 do 21.10.2018
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