
Jídelníček na týden   3. 5.  -  14. 5.  2021

datum číslo název alergeny

po. pol. frankfurtská-300g 1

3.5.   1. 1,7

  2. masové závitky-84g, dušená rýže-200g 1

út. pol. zeleninová-300g 1,9

4.5.   1. 1

  2. vepřové maso s ananasem-270g, bulgur-200g, ovoce-1 ks 1

st. pol. hovězí s kapáním-300g 1,3,7,9

5.5.   1. 1,3,7

  2. grenadýrský pochod-360g, okurek-50g 1,3,7

čt. pol. štýrská-300g 1,9

6.5.   1. vepřové rizoto-330g, salát z čínského zelí-120g 1,7

  2. 1,3,7

pá. pol. z vaječné jíšky-300g 1,3,9

7.5.   1. 1,3

  2. kuřecí v hořčicové omáčce-270g, penne-220g, ovoce-1 ks 1,7

po. pol. celerová-300g 1,9

10.5.   1. 
1,4

  2. vepřový rozlítaný ptáček-270g, jasmínová rýže-200g 1,3,7

út. pol. bramborová-300g 1,9

11.5.   1. zbruf-270g, těstoviny se sýrem-220g, ovoce-1 ks 1,7

  2. česnekový kuskus s pórkem-300g, ovoce-1 ks 1

st. pol. francouzská-300g 1,9

12.5.   1. 1

  2. Kung Pao-270g, instantní nudle-160g 1

čt. pol. cizrnová-300g 1

13.5.   1. 1,7

  2. žemlovka s jablky-350g 1,3,7

pá. pol. pohanková se žampiony-300g 1,9

14.5.   1. 1,3,7

  2. holandský salát-300g, pečivo-100g 1,7

krupicová kaše s kakaem-360g, kompot-120g

Azu po tatarsku-270g, brambory-250g, ovoce-1 ks

segedínský guláš-370g, kynutý knedlík-160g

zeleninové řízečky-200g, brambory-250g, salát z čínského zelí-120g

čočka na kyselo-330g, vejce-2 ks, okurek-50g, chleba-100g, ovoce-1 ks

filé na bylinkách-110g, šťouchané brambory s pažitkou-275g, červená řepa-120g

selská pečeně-70g, mrkev dušená s hráškem-200g, brambory-250g

kuřecí maso na rozmarýnu-270g, dušená rýže-200g

vepřové maso přírodní-70g, cibulová omáčka-300g, kynutý knedlík-160g



Jídelníček na týden   17. 5.  -  28. 5.  2021

datum číslo název alergeny

po. pol. jáhelná se zeleninou-300g 1,9

17.5.   1. 1,7

  2. 1

út. pol. hrachová-300g 1

18.5.   1. 1,3,7

  2. haše-120g, brambory-250g 1,3

st. pol. krupicová s vejci-300g 1,3,9

19.5.   1. 1

  2. 1,7

čt. pol. slepičí s těstovinou-300g 1,9

20.5.   1. 
1,3,7

  2. hanácký drůbeží salát-300g, pečivo-100g 1,7

pá. pol. dýňová-300g 1,7

21.5.   1. 1,3,7

  2. husitská masová směs-270g, brambory-250g, ovoce-1 ks 1

po. pol. kroupová-300g 1,9

24.5.   1. 
1,3,7

  2. rizoto z Benátek-300g, zelný salát-120g 1,7

út. pol. drožďová s krupicovými noky-300g 1,3,7,9

25.5.   1. 1

  2. vepřové maso na pórku-270g, těstoviny-220g 1

st. pol. kmínová s kapáním-300g 1,3,7,9

26.5.   1. 1,3

  2. halušky se zelím a slaninou-400g 1

čt. pol. z jarní zeleniny-300g 1,9

27.5.   1. 1

  2. zapečené brambory s brokolicí a sýrem-360g, ovoce-1 ks 1,3,7

pá. pol. česneková-300g 1

28.5.   1. bratislavská plec-370g, kynutý knedlík-160g 1,3,7

  2. rýžový pilav-300g 1

květákové smaženky-220g, bramborová kaše-275g, okurek-50g

vepřové na paprice-370g, vřetena-220g

drůbeží ragů-270g, špecle-220g

štěpánská pečeně-284g, dušená rýže-200g, švestkový kompot-120g

drůbeží con carne-270g, instantní nudle-160g, ovoce-1 ks

játra na cibulce-270g, dušená rýže-200g, ovoce-1 ks

vepřové po indicku-270g, těstoviny-220g, ovoce-1 ks 

plněná paprika-176g  nebo masové kuličky-120g, rajská omáčka-300g, 

kynutý knedlík-160g

nákyp z těstovinové rýže-350g, ovoce-1 ks

kapustový karbenátek-140g, šťouchané brambory s cibulkou-275g, zelný salát-

120g

fazole na kyselo-330g, párek-100g, okurek-50g, chleba-100g



Jídelníček na týden   31. 5.  -  31. 5.  2021

datum číslo název alergeny

po. pol. hovězí s rýží a hráškem-300g 1,9

31.5.   1. 1,4

  2. vepřové po cikánsku-270g, těstoviny-220g, ovoce-1 ks 1

filé se šunkou a žampiony-110g, brambory-250g, ovoce-1 ks


