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Pondělí 22. 3. 2021
• Květáková polévka [1,9,12]
1. Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík [3,7,9,12,1P]
2. Zapékané těstoviny s uzeninou, okurek [1,3,7,12]
3. Tvarohové knedlíky plněné jahodovým pyré, cukr, máslo [1,3,7]
4. Vepřový plátek „NAVARA“, chléb /fazole, slanina, pivo, rajče / [1,5,6,9,12]
• Salát z čínského zelí s mrkví [12]
Úterý 23. 3. 2021
• Žampiónová polévka [1,3,7,9,12]
1. Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, letní zeleninový salát [1,3,7,9,12]
2. Kuřecí maso pikantní se šunkou, dušená rýže [1,9,10,12]
3. Salát z červené čočky s nivou, vesnická kostka [1,6,7,13]
4. Čachochbilli z kuřecího masa, chléb /protlak, česnek, kopr, koření / [1,3,7,9,12]
• Rajčatový salát [12]
Středa 24. 3. 2021
• Hovězí vývar s játrovou rýží a těstovinou [1,9,12]
1. Sekaná pečeně na divoko, šťouchané brambory [1,3,7,9]
2. Hovězí guláš, houskový knedlík [3,7,10,12,1P]
3. Mrkvové řezy s citrónovou polevou [3,7,1P]
4. Bulgur s kuřecím masem, zeleninou a tomaty, strouhaný sýr [9,12,1Ž]
• Míchaný zeleninový salát [12]
Čtvrtek 25. 3. 2021
• Zeleninová polévka s rýží [1P,3,7,9,12]
1. Ruské kuře, bramborová kaše (niva, křen, víno, rozmarýn) [1,3,7,9,12]
2. Plovdivské vepřové maso, dušená rýže [1,9,10,12]
3. Staropolský bigos, chléb (kyselé zelí, uzené a vepřové maso, klobása, houby) [1,9,12,1P]
4. Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, vařené brambory [1,3,7,9,12]
• Salát z bílého zelí s cibulkou [12]
Pátek 26. 3. 2021
• Italská polévka s těstovinovou rýží [3,7,12,1P]
1. Pečené krůtí maso, dušené červené zelí, bramborový knedlík [9,12,1P]
2. Srbské rizoto s vepřovým masem, strouhaný sýr, okurek [9,12]
3. Cizrnový salát s rajčaty, vejcem a olivami, pečivo [1,6,9,10,12,13]
4. Rybí filé sv. Petra, křimický zeleninový salát [1,4,9,12,14]
• Křimický salát [12]
Sobota 27. 3. 2021
• Vločková polévka s bramborem [3,7,9,12,1P,1Ž]
• Pikantní kuřecí plátek „Orient“, dušená rýže [9,10,12]
Neděle 28. 3. 2021
• Kmínová polévka s vejci a zeleninou [1,3,7,9,12]
• Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kyselé zelí [1,9,12]
Změna jídelního lístku vyhrazena

