
     Jídelní lístek
7. týden: . 15. - 21. 2. 2021

Pondělí: Drůbeží vývar s česnekovým kapáním 1;3;7;9;12

1. Dušená hovězí kýta, koprová omáčka, hoskový knedlík 1,3,7

2. Čočka na kyselo s opečenou klobásou, sterilovaný okurek, chléb 1;6

15.02.21 3. Zeleninové lečo se sojovým masem, vařené brambory 1;3;7;9

4. Uzená krkovička se staročeskou lepenicí (brambory, slanina, kysané zelí) 1,12

5. Čočkový salát se zeleninou, vařenými vejci a tuňákem, pečivo 1;3;4

Úterý: Zeleninová polévka 1;9,12

1. Vepřová plec na česneku se šťouchanými brambory 1;12

2.
Šuang-si z kuřecího masa (kuřecí nudličky, zelí, kápie, chilli, houby, sójová omáčka, 
víno)   s dušenou rýží

1;3;4;6;11;12

16.02.21 3. Bramborové taštičky plněné jablky sypané opraženou strouhankou přelité máslem 1;3;7

4. Bulgur s kuřecím masem, restovanou zeleninou a pikantním dipem 1,9

5. Salát "Coleslaw" s krabím masem a ananasem, pečivo 1;3;7

Středa: Hovězí vývar s masem a nudlemi 1;3;9;12

1.
Pečené kanadské kuře (kuřecí stehno pečené v pikantní marinádě) s vařenými 
brambory 

1;6;9;10;12

2. Vepřová kotleta na oravské slanině s dušenou rýží 1

17.02.21 3.
Asijské nudle s restovanou zeleninou, jidášovým uchem, japonskou omáčkou a 
sezamem

1;3;4;6;7;9;10;11;12

4. Šunkofleky s uzeným masem, sterilovaný okurek 1;3;7

5. Míchaný zeleninový salát s olivami a balkánským sýrem, pečivo 1;3;7

Čtvrtek: Pórková polévka s bramborem a vejci 1;3;7

1.
Vepřová krkovička pečená na černém pivu, bramborové knedlíky, dušené červené 
zelí

1;3

2. Filé z tresky zapečené v krustě z restované cibule a sýra, vařené brambory 4;7

18.02.21 3. Dukátové buchtičky s vanikovým krémem 1;3;7

4. Lehké rizoto s restovanou kořenovou zeleninou zeleným hráškem a parmazánem 7

5. Fazolový salát s maďarskou klobáskou a pikantním rajčatovým dresinkem, pečivo 1;3;10

Pátek: Polévka ze žlutého hrachu s opečenou slaninou 1;12

1. Smažený vepřový řízek z krkovičky s bramborovou kaší, sterilovaný okurek 1;3;7;10;12

2. Chalupářský kotlíkový guláš s chlebem 1;9;10;12

19.02.21 3. Gratinované smetanové brambory s brokolicí a sýrem 3;7

4. Vepřová játra dušená na cibulce s dušenou rýží, sterilovaný okurek 1

5. Mix listových salátů s hořčičným dresinkem a pečenou slaninou, pečivo 1;3;4;7;10

Seznam alergenů:
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK  pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, 2.  KORÝŠI  a výrobky z nich,

3.  VEJCE  a výrobky z nich, 4.  RYBY  a výrobky z nich, 5.  PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)  a výrobky z nich, 6 .  SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich

7.  MLÉKO a výrobky z něj, 8.  SKOŘÁPKOVÉ PLODY  mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, 

makadamie a výrobky z nich, 9 .  CELER  a výrobky z něj, 10 .  HOŘČICE  a výrobky z ní, 11 . SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)  a výrobky z nich, 12 . OXID 

SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY  v koncentracích vyšších 10mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2, 13 . VLČÍ BOB (LUPINA)  a výrobky z něj, 14 . MĚKKÝŠI  a výrobky z nich.

SPECIFIKACE ZÁKUSKŮ JSOU K NAHLÉDNUTÍ VE VÝDEJNĚ. 

Změna jídelního lístku vyhrazena


