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Jídelní lístek

pondělí 17. listopadu 2014

      S T Á T N Í   S V Á T E K0

úterý 18. listopadu 2014

Polévka  minestrone, nápoj0

81,1749,53100g Karlovarský guláš (smetana, noky), dušená rýže1

78,1446,50100g Hamburská vepřová kýta (smetana, okurky, salám),
houskové knedlíky

2

81,0149,37150g Rybí filé s brokolicí a sýrem, vařené brambory3

72,9941,35Smažené kapustové medailonky, bramborová kaše4

78,2746,63Těstovinový salát se sojou a zeleninou5

80,7349,09120g Kuřecí gyros,hranolky,tatarská omáčka8

středa 19. listopadu 2014

Polévka hrstková se zeleninou, nápoj0

78,4846,84100g Kančí se šípkovou omáčkou (víno, skořice), houskové
knedlíky

1

76,6745,02100g Maďarský vepřový perkelt (smetana, česnek, protlak),
těstoviny

2

76,5344,89100g Kuřecí prsíčka na másle s jablky (rozinky), dušená rýže3

70,9439,30Bramborové škubánky s mákem4

77,7146,06Zeleninový salát vegetariánský,celozrnná kaiserka5

101,1969,55150g Vepřová panenka s pepřovou omáčkou a pečeným
rajčetem,americké brambory

6

čtvrtek 20. listopadu 2014

Polévka hovězí s játrovou rýží, nápoj0

79,0147,37100g Vepřový plátek pražského uzenáře (smetana, žampióny,
šunka, pórek), dušená rýže

1

81,3749,73150g Smažená vinná klobása, bramborová kaše2

79,0747,43100g Kuřecí plátek s tomatovou omáčkou (oregáno, bazalka),
těstoviny

3

74,1642,52Gratinované brambory s brokolicí a sýrem4

85,6454,00Zeleninový salát s kuřecím masem,celozrnná kaiserka5

121,8690,22250g Kuřecí steak Caprese
(rajčata,mozarella),hranolky,marinovaný salát

7

pátek 21. listopadu 2014

Polévka kozí brada (hl.zelí, smetana, uzenina, brambory) nápoj0

79,5747,93100g Námořnické maso (víno, protlak, vejce), těstoviny1

77,9746,33100g Smažený soukenický řízek v těstíčku, vařené brambory2

78,0946,45220g Kuře na zbojnický způsob (česnek, slanina), dušená rýže3

75,0343,39Zeleninová pizza4

77,4345,79Salát z pečené dýně s kuskusem5
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