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Pondělí 20. 3. 2023
● Zeleninová polévka s kuskusem [1,9,12] 
● 1. Pečená kuřecí roláda, bramborová kaše 
● 2. Azu po tatarsku z hovězího masa, dušená rýže [9,10,12,1P] 
● 3. Čočka na sladkokyselo, sázené vejce, chléb [1,3,6,10,13,1P] 
● 4. Zapékané hořické brambory, okurek (kapusta,houby,šunka,vejce,sýr) [1,9,10,12] 
● Mrkvový salát s pomerančovým džusem [12] 

Úterý 21. 3. 2023
● Srbská čorba [1,9,12] 
● 1. Moravský vrabec, kyselé zelí, houskový knedlík [1,3,7,9] 
● 2. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka [3,7,1P] 
● 3. Tvarohová žemlovka s jablky [1,3,7] 
● 4. Vepřový steak na barevném pepři, fazolové lusky na anglické slanině [7,9,12,1P] 
● Okurkový salát s jogurtem [7,12] 

Středa 22. 3. 2023
● Kuřecí vývar s nudlemi [3,7,9] 
● 1. Smažený vepřový řízek, vídeňský bramborový salát [1,3,7,9,12] 
● 2. Kuřecí stehno na paprice, přílohové těstoviny [3,7,9,12,1P] 
● 3. Bramborové gnocchi se smetanovým špenátem, strouhaný sýr [3,7,1P] 
● 4. Katův šleh z vepřového masa, bramborové placičky [3,9,10,12,1P] 
● Salát z čínského zelí s kapií [12] 

Čtvrtek 23. 3. 2023
● Zelná polévka - Kozí brada [9,12,1P] 
● 1. Kuřecí steak „ARGENTINA“ , opékané brambory, tatarská omáčka [1,3,9,10,12] 
● 2. Vepřová pečeně po myslivecku, dušená rýže (houby,pórek) [1,3,7,9,10,12]
● 3. Babiččiny široké nudle s mákem, cukr, máslo [3,7,1P] 
● 4. Staropolský bigos, chléb (kyselé zelí,uzené a vepřové maso,klobása,houby) [1,9,12,1P] 
● Celerový salát s majonézou [3,9,12] 

Pátek 24. 3. 2023
● Fazolová polévka s uzeninou [6,9,13,1P] 
● 1. Plněný paprikový lusk, rajčatová omáčka, houskový knedlík [3,7,9,12,1P] 
● 2. Pečená vepřová krkovička, dušená kapusta, vařené brambory [9,10,1P] 
● 3. Těstovinový salát „HAWAI“ /šunka,majolka,rajče,ananas / [1,3,7,9,12] 
● 4. Bramborový guláš s uzeninou, chléb [1,1P] 
● Zelný salát MIX [12] 

Sobota 25. 3. 2023
● 1. Smažený kuřecí prsní řízek, šťouchané brambory [3,7,9,12,1P] 

Neděle 26. 3. 2023
● 1. Vepřový závitek plněný mletým masem, dušená rýže [9,10,12,1P] 

Změna jídelního lístku vyhrazena
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