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Změna jídelního lístku vyhrazena 

Pondělí 12. 4. 2021 
• Mrkvová polévka s bramborem [3,7,9,1P] 
1. Balkánský vepřový řízek s čubricou a pórkem, dušená rýže [1,9] 
2. Ohnivé kuřecí maso, bramborové placičky (chilli, feferonky, kapie, žampióny) [1,3,7,10,12] 
3. Tvarohová žemlovka s jablky [1,3,7] 
4. Špagety po uhlířsku, kečup, zelný salát s okurkou / špagety, vejce, anglická slanina / [1,3,7,9] 
• Zelný salát s okurkou [12] 

 
Úterý 13. 4. 2021 

• Rovňanská polévka [3,7,9,12,1P] 
1. Segedínský guláš "SPECIÁL", houskový knedlík [1,3,7,9,12] 
2. Vepřenky s hořčicí a cibulí, vařené brambory [1,3,7,9,10,12] 
3. Italský těstovinový salát /salám, cibule, okurky, kečup, celer/ [3,7,10,1P] 
4. Zapékané cibulovo – smetanové brambory, salát z červené řepy [1,3,7,9,12] 
• Rajčatový salát s cibulkou [12] 

 
Středa 14. 4. 2021 

• Drůbeží polévka se špenátovým kapáním [1,3,7,9,12] 
1. Šťavnatá hovězí pečeně, dušená rýže [1,3,7,9,10,12] 
2. Drůbeží steak moravského sklepmistra, opékané brambory [1P] 
3. Uzenářská pochoutka, chléb (klobása, beraní rohy, černé pivo) [1,9,10,12] 
4. Bulgur se zeleninou, strouhaný sýr [7,9,10,1P] 
• Zelný salát s kukuřicí 

 
Čtvrtek 15. 4. 2021 

• Gulášová polévka. [3,7,9,1P] 
1. Smažený karbanátek, havířský bramborový salát [1,3,7,9,10,12] 
2. Maďarský vepřový perkelt, houskový knedlík [3,7,9,12,1P] 
3. Kynutý koláč se švestkami a drobenkou [3,7,1P] 
4. Elsaské nudle, čalamáda (těstoviny, špenát, sýr) [3,12] 
• Květákový salát s kapií [12] 

 
Pátek 16. 4. 2021 

• Krupicová polévka s vejci a zeleninou [3,7,9,12,1P] 
1. Jitrnicový prejt, kyselé zelí, vařené brambory [1,12] 
2. Kuřecí stehno na španělský způsob, dušená rýže (šunka, rajče, česnek, protlak) [12,1P] 
3. Zeleninový salát ,,RIVIÉRA", graham/okurky, paprika, žampióny, cibule, olivy, dresink/[1,3,7,9,12] 
4. Marinovaný vepřový steak, zeleninový salát ,,Coleslaw" [3,6,7,9,12,1P] 
• Mrkvový salát s dýní [12] 

 
Sobota 17. 4. 2021 

• Uzená polévka s kroupami a zeleninou [3,7,9,1P,1Ž] 
• Uzené maso vařené, šťouchané brambory s cibulkou, okurek [1,3,7,9,12] 

 
Neděle 18. 4. 2021 

• Vločková polévka s bramborem [3,7,9,12,1P,1Ž] 
• Boloňská vepřová směs, těstoviny penne [1,9,10,12,1;3;12] 


