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Změna jídelního lístku vyhrazena 

Pondělí 3. 10. 2022 
• Pórková polévka s vejci [3,7,9,12,1P] 
1. Novohradský vepřový kotlet, přílohové těstoviny (lečo, smetana, žampióny) [3,7,9,12,1P] 
2. Srbské rizoto s kuřecím masem, strouhaný sýr, okurek [3,7,9,12,1P] 
3. Čočka na sladkokyselo, sázené vejce, chléb [1,3,6,10,13,1P 
4. Marinovaný kuřecí steak, bretaňská zelenina [9,1P] 
• Salát z kysaného zelí s mrkví [12] 

 
Úterý 4. 10. 2022 

• Jihočeské kyselo [3,9,1P] 
1. Smažený kuřecí prsní řízek, šťouchané brambory, zelný salát s mrkví [1,3,7,9,12] 
2. Debrecínský vepřový guláš, houskový knedlík [10,12,1P] 
3. "Císařský" těstovinový salát s kuřecími nudličkami (ananas, kukuřice, smetana, kuřecí maso) 

[1,3,7,9,12] 
4. Koprová omáčka s vařeným vejcem, vařené brambory [3,7,9,1P] 
• Salát z červené řepy s jablky [12] 

 
Středa 5. 10. 2022 

• Kuřecí polévka s játrovou rýží a těstovinou [1,7,9,12] 
1. Budějovická hovězí pečeně, dušená rýže (slanina, česnek, protlak, smetana) [1,3,7,9,12] 
2. Bramborové gnocchi se smetanovým špenátem a kuřecím masem [3,7,1P] 
3. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem [1,3,7] 
4. Rybí filé sv. Petra, vařené brambory, rajčatový salát [3,4,6,7,8,12,14] 
• Rajčatový salát s jogurtem [12] 

 
Čtvrtek 6. 10. 2022 

• Frankfurtská polévka [1,9] 
1. Krůtí plátek přírodní, vařené brambory [10,12] 
2. Plněný paprikový lusk, rajčatová omáčka, houskový knedlík [3,7,9,12,1P] 
3. Houbový guláš, tmavý chléb (žampióny, hlíva, směs lesních hub) [1] 
4. Vepřový steak PIKANT, ruský salát (červená řepa, brambory, cibule, okurek, majonéza) [10,12] 
• Okurkový salát [12] 

 
Pátek 7. 10. 2022 

• Krupicová polévka s vejci a zeleninou [3,7,9,12,1P] 
1. Katův šleh z vepřového masa, dušená rýže [1,9,10,12] 
2. Zapékané těstoviny s uzeninou, zelný salát s okurkem [1,3,7,12] 
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] 
• Míchaný salát [12] 

 
Sobota 8. 10. 2022 

• Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušený špenát [3,7,9,12,1P] 
 
Neděle 9. 10. 2022 

• Kuřecí prsíčko na másle se šunkou, šťouchané brambory [1,3,7,9,12] 
 


