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Pondělí 2. 5. 2022
• Francouzská polévka s mušličkami [1,3,7,9,12]
1. Kuřecí nudličky po orientálsku, dušená rýže [1,3,7,9]
2. Bělehradský vepřový kotlet, vařené brambory (lečo, česnek) [9,10,12,1P]
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem [1,3,7]
4. Bramborový guláš s uzeninou, chléb [1,1P]
• Salát z kysaného zelí s mrkví [12]
Úterý 3. 5. 2022
• Vločková polévka s bramborem [3,7,9,12,1P,1Ž]
1. Smažený kapustový karbanátek s vepřovým masem, šťouchané brambory, zelný salát s mrkví
[3,7,9,12,1P]
2. Maminčin kuřecí paprikáš, přílohové těstoviny [1,10,12]
3. Slovenské halušky s bryndzou a uzenou slaninou [1,3,7,12]
4. Pohankové rizoto se zeleninou, strouhaný sýr, zelný salát s mrkví [9,12,1Ž,1;3;9]
• Srbský salát [12]
Středa 4. 5. 2022
• Čočková polévka [1,3,6,13]
1. Kung – pao z kuřecího masa, čínské nudle (arašídy!!!) [5;6;9;10;11;12]
2. Lašská vepřová kýta, houskový knedlík (kopr, smetana, protlak) [3,7,9,12,1P]
3. Holandský zeleninový salát, dalamánek (rajče, sýr, okurek, paprika) [3;7;9;10]
4. Skotský pastevecký páj s mletým masem, čalamáda /mrkev,kapusta,bramborová kaše,sýr /
[1,7,9,12]
• Salát z čínského zelí s ovocem [12]
Čtvrtek 5. 5. 2022
• Kuřecí vývar s kapáním [3,7,9,12,1P]
1. Pečené kuře ála bažant, dušená rýže [1,9,12]
2. Pečené kroupové jelítko, kyselé zelí, vařené brambory [1,3,7,9,12]
3. Krupicová kaše s kakaem, cukr, máslo [1,3,7]
4. Těstovinový FIT salát s kuřecím masem [1;9;12]
• Rajčatový salát s pórkem [12]
Pátek 6. 5. 2022
• Zeleninová polévka s vejci [1,3,7,9,12]
1. Smažené kuřecí prsíčko, šťouchané brambory, červená řepa [1,3,7,9,12]
2. Masové koule v rajčatové omáčce, houskový knedlík [3,7,9,12,1P]
3. Fazolový hrnec sázavského rančera s vepřovým masem, chléb [1,6,8,10,1P]
4. Těstoviny penne s červeným pestem strouhaný sýr / Arašídy !/ [1,5,9,10,12]
• Míchaný salát [12]
Sobota 7. 5. 2022
• Záhorácký vepřový závitek, šťouchané brambory [1,9,10,12]
Neděle 8. 5. 2022
• Vepřový plátek na zeleném pepři, dušená rýže [1,12]
Změna jídelního lístku vyhrazena

