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Pondělí 13. 3. 2023
• Rajčatová polévka s těstovinou [1,9] 
• 1. Smažené rybí filé, bramborová kaše [4,5,8,10]
• 2. Ohnivé kuřecí nudličky z Orientu, dušená rýže [9,10,12]
• 3. Tvarohové knedlíky plněné čokoládou, cukr, máslo [1,3,7]
• 4. Vepřový steak "TABASCO", bretaňská zelenina [1,9]
• Zelný salát s kapií [12]

Úterý 14. 3. 2023
• Šumavská bramboračka [9,12,1P] 
• 1. Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík [3,7,9,12,1P] 
• 2. Štěpánská sekaná pečeně, šťouchané brambory [1,3,7,10,12] 
• 3. Řecký zeleninový salát s olivami a vařeným vejcem, dalamánek [9,12]
• 4. Fazole „Chilli con carne“ s hovězím masem, chléb [1,6,12,1P]
• Ledový salát s jogurtem [7;12]

Středa 15. 3. 2023
• Drůbeží vývar s mrkvovým kapáním [3,7,9,12,1P]
• 1. Kuře pečené na zelí, vařené brambory [12] 
• 2. Maďarský hovězí guláš, přílohové těstoviny [3,7,9,12,1P]
• 3. Smažený Luncheon - Meat, bramborová kaše [3,7,1P]
• 4. Pohankové rizoto se zeleninou, strouhaný sýr [1,9,10,12,1;3;9] 
• Okurkový salát s ředkvičkou [12] 

Čtvrtek 16. 3. 2023
• Pórková polévka s vejci [3,7,9,12,1P] 
• 1. Čínské nudle s vepřovým masem a chilli [5;6;9;10;11;12]
• 2. Pečené kroupové jelítko, jihočeská lepenice (šťouchané brambory s kyselým zelím) [1,3,7,9,12] 
• 3. Domácí makovník s citrónovou polevou [1,3,7,12,1;3;7;12]
• 4. Těstovinový salát se zeleninou, krabími tyčinkami a majolkou [1,3,4,7,9,14] 
• Salát z čínského zelí s rajčaty [12]

Pátek 17. 3. 2023
• Čočková polévka s uzeninou [1,3,6,7,9] 
• 1. Novohradský vepřový kotlet, přílohové těstoviny (lečo,smetana,žampióny) [3,7,9,12,1P] 
• 2. Smažené kuřecí prsíčko, šťouchané brambory, kompot [1,3,9,12]
• 3. Vepřová játra na pivu a slanině s cibulí, dušená rýže [3,7,9,10,12,1P]
• 4. Vločkové karbanátky, jogurtový dresing, zeleninový salát [1,9,10,12] 
• Zelný salát MIX [12]

Sobota 18. 3. 2023
• 1. Vepřový "BERRY" řízek, šťouchané brambory (houby,cibule) [3,7,9,1P] 

Neděle 19. 3. 2023
• 1. Uzené maso vařené, křenová omáčka, houskový knedlík [3,7,9,12,1P] 

Změna jídelního lístku vyhrazena
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