
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

1.4.2019 2.4.2019 3.4.2019 4.4.2019 5.4.2019 6.4.2019 7.4.2019

Šunkový salám, máslo,                    

pečivo,                                    

bílá káva nebo čaj

Pomazánka z kuřecího masa, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Smetanový jogurt                               

s ovesnýmy vločkami,  pečivo                                        

káva s mlékem nebo čaj

Vánočka, máslo, džem              

kakaový nápoj nebo čaj

Paštika, pečivo, bílá káva 

nebo čaj

Rybičková pomazánka s 

okurkou, pečivo, bílá káva 

nápoj nebo čaj

Šunková pěna,                     

pečivo                                           

bílá káva nebo čaj

1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,4,7 1,3,7

Ovoce dle denní nabídky
Mrkvovo jablečná 

přesnídávka
Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Uzená polévka                                 

s kroupami
Krkonošské kyselo

Hovězí vývar se zeleninou                        

a vaječným svítkem

Dršťková polévka z hlívy 

ústřičné 

Jemná cibulová polévka                         

s petrželkou 

Slepičí vývar se zeleninou                              

a těstovinami  

Hráškový krém se zakysanou 

smetanou

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

Vepřový tokáň ,                    

houskový knedlík                                   

(s rajčatovým protlakem a 

paprikovými lusky)

Studentský řízek,                          

bramborová kaše                  

 Pečené maminčino kuře                  

na žampionech s drůbežími 

játry a širokými nudlemi

Smažený pangasius                                   

v těstíčku,                                

presované brambory                                              

s pórkem

Kuřecí maso po 

čínsku,dušená rýže

Vepřová plec na žampionech, 

těstoviny

Přírodní kuřecí řízek, fazolové 

lusky na slanině petrželkové 

brambory

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

 Pečená treska                                  

na žampionech,                               

dušená zeleninová rýže

Nudle s tvarohem a mákem 

sypané moučkovým cukrem, 

přelité máslem

Soté ze sójového masa se 

zeleninou a kari omáčkou, 

dušená rýže

Bramborové šišky,sypané 

moučkovým cukrem a 

mákem, přelité máslem                                

Zapečené brambory ze 

zeleninou a sýrem

Květákový mozeček,             

vařené brambory

Bramborové noky se sýrovo 

smetanovou omáčkou

4,7 1,3,7 1,3,6,7 1,3,7 1,3,7 3,7 1,3,7

Salát z čínského zelí Ovocný kompot Perníček Čokoládový řez Mrkvový salát Sušenka Zeleninový salát

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

Pudinkový dezert
Litý koláč s ovocem                            

a žmolenkou
Termix, pečivo

Vícezrnný chléb, tavený sýr, 

mléko
Kapsa se zelnou náplní Ovocná přesnídávka Kaiserka, máslo, rajče

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

Drůbeží játra na anglické 

slanině, chléb

Grilovaný hermelín                           

se zeleninovovu oblohou,   

pečivo

Pařížský salát. Pečivo Zeleninové lečo s vejci, chléb
Pomazánka z pečeného 

vepřové masa, chléb
Gulášová polévka, pečivo

Obložený chléb s uzeninou, 

krájená zelenina, pečivo

7 1,3,7,9 1,3,7,9 7,9 1,3,7,9 1,3,7 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 1.4. 2019 do 7.4. 2019

Snídaně
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Večeře
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PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Druhá večeře
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