
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
11.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 16.02.2019 17.02.2019

Kobliha s džemem, chléb, 
pečivo, máslo, kakao nebo 

čaj

Tvarohová pomazánka s 
uzeným sýrem, chléb, 
pečivo, káva nebo čaj

Paštika, máslo, chléb, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Loupák, máslo, džem, 
pečivo, chléb, bílá káva nebo 

čaj
Pomazánka salámová, chléb, 

pečivo, bílá káva nebo čaj
Vysočina, máslo, chléb, 

pečivo bílá káva nebo čaj
Obložený talířek se šunkou, 
sýrem, máslo, chléb, pečivo, 

bílá káva nebo čaj
Obsahuje alergeny:

1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7 1,3,4,7

Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablečný kompot se skořící Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky

9 9

Slepičí vývar se zeleninou                      
a vlasovými nudlemi

Mrkvovo cuketový krém                     
s kari a zakysanou smetanou

Hovězí vývar se zeleninou                        
a rýží Zeleninová s kapáním Čočková Pórková Zeleninový vývar                     

s těstovinovými písmenky

1,3,7,9 1,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 9 1,3,7 1,3,7,9

Vepřová kýta na česneku a 
slanině, dušená rýže

Zapečené těstoviny                       
se šunkou od kosti                           

a zeleninou, kyselá okurka
Budějovická vepřová kýta,             

houskový knedlík
Smažený holandský řízek                                                  

s bramborovou kaší,                                            
Zapečený filet z mořské 

štiky, petrželkové brambory

Hovězí maso vařené                        
s rajskou omáčkou                            
se skořicí, těstoviny

Pečené kuřecí stehno, 
červené zelí, bramborové 

knedlíky

1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7 4,7 1,3,7,9

Špagety po uhlířsku sypané 
sýrem

Bulgurové rizoto                              
se zeleninou, červenou 

řepou,
Zeleninové lečo s vejci, 
petrželkové brambory

Pikantní zeleninová směs, 
bramborové rösti

Smažené cibulové kroužky, 
vařené brambory, tatarská 

omáčka
Koláče s náplní tvarohovo - 

jablečnou
Čočka na kyselo s vařeným  
vejcem, smaženou cibulkou, 

sterilovaná okurka

7 1,7,9 3,7 1,3,7 1,3,7,9 1,3,10 1,3,7

Ledový salát s červenou 
řepou Ovoce Sušenka Okurkový salát /1/                                     

Ovocný kompot/2/          Zelný salát Ovocný kompot Ovoce/1/                   
Míchaný zeleninový salát/2/

1,3,7 9 1,3,7 1,3,7

Pečivo, tavený sýr, řez 
rajčete Koláč, káva Selský rohlík, máslo, mléko Termix

Vícezrnný chléb s 
pomazánkovým máslem Ovocná přesnídávka, pečivo Listový šnek se skořicí

1,3,7 1,3,7 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7

Utopenci, chléb, pivo Vídeňské párky, chléb, 
hořčice

Pomazánka z rybího filé se 
zeleninou, chléb

Opečené špekáčky, chléb, 
hořčice

Masová směs se zeleninou, 
chléb

Míchaná vejce na slanině a 
cibulce, pečivo

Pražský zeleninový salát s 
uzeninou, chléb

1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7 1,3,7 1,3,7 7

Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky

ŠÉFKUCHAŘKA 
MONIKA LINKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 11.2.2019 do 17.2.2019

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
Na požádání lze připravit vegetariánskou stravu Veškerou
stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách pokud není stanoveno jinak
Klienti si mohou mimo jídelní lístek objednat, či změnit druh jídla včetně vegetariánských pokrmů.
U snídaní a večeři mají k dispozici výběr z pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny apod. („švédský stůl“).
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