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Změna jídelního lístku vyhrazena 

Pondělí 3. 5. 2021 
• Francouzská polévka s mušličkami [3,7,9,12,1P] 
1. Vepřová pečeně v hořčicové omáčce, přílohové těstoviny [7,9,12,1P] 
2. Kuřecí nudličky "HAWAI", dušená rýže (kapie, ananas) [5,1P] 
3. Kovbojské fazole, opečená klobása, chléb (fazole, slanina, kukuřice, lusky) [1,6,12,13] 
4. Sója na majoránce, dušená rýže, zelný salát [12,1;6;13] 
• Křimický salát [12] 

 
Úterý 4. 5. 2021 

• Frankfurtská polévka s bramborem [1,9] 
1. Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, kompot [1,4,9,12,14] 
2. Drátenické vepřové maso, houskový knedlík (klobása,paprika,cibule) [1,3,7,9] 
3. Domácí makovník s citrónovou polevou [1,3,7,12] 
4. Kuřecí steak „Tabasco“, salát ,,Červený Coleslaw" [1,9,10,12] 
• Zelný salát s cibulkou [12] 

 
Středa 5. 5. 2021 

• Kuřecí vývar s nudlemi [3,7,9] 
1. Pečené zlaté kuře, dušená rýže, okurek [1,10,12] 
2. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka [3,7,1P] 
3. "Císařský" těstovinový salát s kuřecími nudličkami(ananas, kukuřice, smetana) [1,3,7,9,12] 
4. Vepřová plíčka na smetaně, houskový knedlík [1,3,7,12] 
• Hanácký salát [12] 

 
Čtvrtek 6. 5. 2021 

• Polévka z fazolových lusků na kyselo [3,7,1P] 
1. Hovězí maso vařené, koprová omáčka, houskový knedlík [3,7,9,1P] 
2. Přírodní kuřecí prsíčko, dušená mrkev, vařené brambory [1,3,7,9,12] 
3. Myslivecké špecle s vepřovým masem [1;3;7;10;12] 
4. Květákový mozeček s vejci, žitný chléb [1,3,7,9,12] 
• Mrkvový salát s jablky [12] 

 
Pátek 7. 5. 2021 

• Fazolová polévka [6,9,13,1P] 
1. Smažené kuřecí prsíčko v pivním těstíčku, bramborová kaše, zelný salát s křenem [3,7,9,12,1P,1;3;] 
2. Maďarský vepřový perkelt, halušky [3,7,9,12,1P] 
3. Tvarohové knedlíky plněné ovocným pyré, cukr, máslo [1,3,7] 
4. Staropolský bigos, chléb (kyselé zelí, uzené a vepřové maso, klobása, houby) [1,9,12,1P] 
• Okurkový salát s rajčaty [12] 

 
Sobota 8. 5. 2021 

• Houbová polévka s bramborem [1,7,9] 
• Smažený Luncheon - Meat, bramborová kaše, okurek [3,7,12,1P] 

 
Neděle 9. 5. 2021 

• Koprová polévka s bramborem [3,7,1P] 
• Krůtí prso na paprice, přílohové těstoviny [3,7,9,12,1P] 


