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Pondělí 23. 1. 2023
 Zelná polévka s uzeným masem [9,12,1P]  
 1. Putimský vepřový kotlet, dušená rýže / uzenina, okurkové kostky / [1,9,12] 
 2. Plněná kuřecí roláda, bramborová kaše  
 3. Taštičky plněné tvarohem, cukr, máslo [1,3,7]   
 4. Zeleninové lečo s vejci a klobásou, chléb [1,3,9,10,12] 
 Zelný salát s kapií [12] 

Úterý 24. 1. 2023
 Špenátová polévka s bramborem [3,7,9,10,12,1P]    
 1. Kuřecí prsíčko moravského sklepmistra, dušená rýže/víno, kečup, sýr/ [1,9,10,12]  
 2. Tradiční italské lasagne s hovězím masem a bešamelem. [9,12,1P] 
 3. Camping salát s uzeninou, raženka [1;3;7;9;12]  
 4. Koprová omáčka s vařeným vejcem, vařené brambory [3,7,9,1P]  
 Srbský salát [12] 

Středa 25. 1. 2023
 Kuřecí vývar s tarhoňou [3,7,9,12]  
 1. Kuře ála kachna, dušené červené zelí, bramborový knedlík [-,1;3;7;9;10;12]   
 2. Spišský vepřový guláš, přílohové těstoviny (hořčice, křen, slanina, mletá paprika) [1,3,9] 
 3. Smažený salám v těstíčku, bramborová kaše [1,3,7,9.12] 
 4. Zeleninová pánev, žitný chléb [1,9,10,12] 
 Rajčatový salát s paprikou [12] 

Čtvrtek 26. 1. 2023
 Čočková polévka s uzeninou [1,3,6,7,9]   
 1. Krůtí prsíčko v hořčicové omáčce, přílohové těstoviny [1,3,7,9,12] 
 2. Katův šleh z vepřového masa, dušená rýže /kapie, okurky, chilli, protlak/ [1,9,10,12]  
 3. Bramborové šišky plněné mákem, cukr, máslo [3,7,1P] 
 4. Kuřecí prsíčko "TABASCO", křimický salát [1,9,10,12] 
 Křimický salát [12] 

Pátek 27. 1. 2023
 Krupicová polévka s vejci a zeleninou [3,7,9,12,1P]  
 1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík [3,7,9,1P,1;3;6;7;9] 
 2. Smažený vepřový kotlet, šťouchané brambory, okurkový salát [1,3,7,9,12] 
 3. Krkonošský houbový kuba, čalamáda [9,12]  
 4. Ďábelské rybí filé, anglická zelenina [1,2,4,9,14] 
 Zeleninový mix [12] 

Sobota 28. 1. 2023
 1. Uzené maso vařené, křenová omáčka, houskový knedlík [3,7,9,12,1P]  

Neděle 29. 1. 2023
 1. Zahradnická sekaná pečeně, bramborová kaše [3,7,9,10,12,1P]  

Změna jídelního lístku vyhrazena
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