
 

 

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK 2 
Pondělí: 19.2. 

Polévka: Bramborová s masem /1pšenice,9,10/ 

I. Kuřecí placička,brambory,česnekový dip /1pšenice,3,7,9,10/ 

II.Těstoviny s houbami a sýrem /1pšenice,3,7,9,10/                                          

III.Hovězí guláš maďarský,rýže /1pšenice,9,10/                                                          

IV.Masový nákyp,brambory,kompot /1pšenice,3,7,9/ 

 

Úterý: 20.2. 

Polévka: Kulajda /1pšenice,3,7,9,10,/ 

I.  Hovězí svíčková na smetaně,knedlík /1pšenice,3,7,9,10/                                              

II. Vepřové nudličky po čínsku, kari rýže /1pšenice,5,9,10/                                           

III.Tilápie se zeleninou,brambory /1pšenice,4,9,10/ 

IV.Polévka celerová.Kuřecí přírodní řízek,br.kaše,kompot /1pšenice,3,7,9/ 

 
Středa: 21.2. 

Polévka: Rajská s těstovinou /1pšenice,7/ 

I. Maminčino kuře /kuřecí stehno,čínské nudle/ /1pšenice,3,7,9,10/                                 

II. Holandský řízek /mletý,smažený/ bramborová kaše,okurka /1pšenice,3,7,9/              

III. Rakouský knedlík s povidly,mákem a vanilkovou omáčkou/1pšenice,3,7/                       

IV.Polévka vločková.Hov.svíčková přírodní,knedlík /1pšenice,3,7,9/                         

 

Čtvrtek: 22.2. 
Polévka: Hovězí vývar s kapáním /1pšenice,3,7,9,10/ 

I.Kachní prsa,švestková omáčka,bram.knedlík /1pšenice,3,7,9,10/       

II.Smažená vepřová játra,brambory,tatarka /1pšenice,3,7/                       

III.Džuveč s masem a rýží,okurka /1pšenice,7,9,10/                                                   

IV. Kuřecí přírodní,špenát,brambory /1pšenice,3,7/ 

 

 

Pátek: 23.2. 
Polévka: Frankfurtská /1pšenice,9,10/ 

I. Kotleta s omáčkou z lišek,šťouchané brambory /1pšenice,7,9,10/              

II. Pečené kuřecí stehno,papriková cizrna                                         

III. Koblihy,kakao /1pšenice,3,7/ 

IV.Polévka ragú.Klopsy na protlaku,rýže /1pšenice,3,7,9/  

 
Sobota: 24.2. 

Polévka: Květáková  

I. Zapečená treska s brokolicí,bramborová kaše,kompot /1pšenice,3,4,7,9/                                            

 

Neděle: 25.2. 

Polévka:Krupicová 

Vepřová pečeně,dušené zelí,houskový knedlík /1pšenice,3,7,9/ 

 

Strava je určena k přímé spotřebě. 
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JÍDELNÍ  LÍSTEK  3 
Pondělí  26.2. 
Polévka fazolová/1pšenice/ 

I.Vepřová kotleta se suš.rajčaty a nivou,rýže/1pšenice,9,10/ 

II.Kuřecí játra na kari se smetanou,brambory/1pšenice,7,10/ 

III.Tagliatelle s hovězím masem a chilli/1pšenice,3,7/ 

IV.Pol.kmínová,kuřecí v mrkvi,brambory/1pšenice,3,7,9/ 
 
Úterý  27.2. 
Polévka: vývar s knedlíčky /1pšenice,3,7,9,10/ 

I. Vepřový divoký guláš,houskový knedlík /1pšenice,3,7,9,10/  

II. Pečený pstruh,brambory,obloha/1pšenice,4,7/       

III.Kapustový karbanátek,bramborová kaše /1pšenice,3,6,7/  

IV.Pol.rajská.Vařené hovězí,pažitková omáčka,knedlík /1pšenice,3,7/  

                                                    

Středa  28.2. 
Polévka : hovězí vývar se strouháním /1pšenice,3,7,9/ 

I. Pečená kachna,bramborový knedlík,zelí /1pšenice3,7/  

II.Gnocchi s kuřecím masem a sýrovou omáčkou /1pšenice3,7/             

III. Zapečená treska se žampiony a sýrem,brambory /1pšenice,3,4,7,10/  

IV.Vepřová roláda,bram.knedlík /1pšenice,3,9/ 

 
Čtvrtek  1.3. 
Polévka: pórková /1pšenice,3,7,9/ 

I. Cmunda po kaplicku /bramborák,zelí,uzené/ /1pšenice,3,7,9,10/ 

II. Milánské špagety /1pšenice,3,7,9/                                          

III.Vepřová krkovice v šouletu,okurka/1pšenice,3,7/           

IV.Pol.bramborová třená.Sekaná,bram.kaše,kompot /1pšenice,3,7,9/ 
 
Pátek  2.3. 
Polévka:  Hovězí vývar s játrovou rýží /1pšenice,3,9/ 

I.  Smažený vepřový řízek,brambory,okurka /1pšenice,3,7/  

II. Plněná paprika,rajská omáčka,těstoviny /1pšenice3,7/                 

III. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem /1pšenice,3,7/   

IV.Polévka z vaj.jíšky.Rizoto s kuřecím masem a sýrem,kompot /1pšenice,3,7,9/ 
       
Sobota  3.3. 
Polévka: Drožďová 

I. Vařené hovězí, rajská omáčka, knedlík /1pšenice,3,7,9/      

                            

Neděle  4.3. 
Polévka: Slepičí vývar s nudličkami  

I.Pečené kuře,brambory,kompot /1pšenice,3,7,9,10/   

 

Strava je určena k přímé spotřebě. 
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