
Jídelníček na týden   2. 5.   -  15. 5.  2022

datum číslo název alergeny

po. pol. špenátová-300g 1,7

2.5.   1. vepřové maso po indicku-270g včetně masa, penne-220g, ovoce-1 ks 1,7

  2. kuskus s mletým masem-300g, okurek-50, ovoce-1 ks 1

út. pol. z jarní zeleniny-300g 1,9

3.5.   1. husitská směs-270g vč. masa, brambory-250g 1

  2. tvarohové knedlíky s jahodovou omáčkou-300g 1,3,7

st. pol. česneková-300g 1

4.5.   1. kuřecí Kung Pao-270g vč. masa, jasmínová rýže-200g 1

  2. kotleta v pikantní šťávě-270g vč masa, brambory-250g 1

čt. pol. vločková-300g 1,9

5.5.   1. 1,3

  2. těstoviny-220g s tuňákem-200g, ovoce-1 ks 1,4

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

6.5.   1. vepřová pečeně-70g, cibulová omáčka-300g, kynutý knedlík-160g 1,3,7

  2. šoulet-330g, salát z kysaného zelí-120g 1,3

po. pol. fazolová-300g 1

9.5.   1. dukátové buchtičky-170g s krémem-250g 1,3,7

  2. znojemské kostky-270g vč. masa, gnocchi-220g 1,3

út. pol. květáková-300g 1,3,7

10.5.   1. 
1,4

  2. kuřecí závitek-284g vč masa, brambory-250g, okurkový salát-120g 1

st. pol. krupková s krůtím masem-300g 1,9

11.5.   1. 1,7

  2. 1

čt. pol. milionová-300g 1,9

12.5.   1. 
1,3,7

  2. fazolové lusky na smetaně-200g, vejce-2 ks, brambory-250g 1,3,7

pá. pol. bramborová-300g 1,9

13.5.   1. boloňská omáčka-270g, špagety-220g, ovoce-1 ks 1,7

  2. játra na cibulce-270g vč masa, dušená rýže-200g, ovoce- ks 1

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

filé po uhersku-110g+40g přeliv, bramborová kaše-275g, okurkový salát-

120g

vepřové rizoto-330g, okurek-50g, ovoce-1 ks

dušené maso na ananasu-270g vč. masa, těstoviny-220g, ovoce-1 ks

moravský vrabec-70g, dušené zelí-300g, kynutý knedlík-160g



Jídelníček na týden   16. 5.  -  27. 5.  2022

datum číslo alergeny

po. pol. francouzská-300g 1,9

16.5.   1. 1

  2. florentinské těstoviny-330g 1,7

út. pol. kmínová s vejci-300g 1,3,9

17.5.   1. 
1,3

  2. rybí filé na zelenině-110g, brambory-250g 1,4

st. pol. kulajda-300g 1,3,7

18.5.   1. 1

  2. špaldová kaše s kakaem-360g, kompot-120g, ovoce-1 ks 1,7

čt. pol. rajčatová s rýží-300g 1

19.5.   1. 
1,3

  2. bulgureto s kuřecím masem-330g, červená řepa-120g 1

pá. pol. zeleninová s drožďovými noky-300g 1,3,9

20.5.   1. kapucínský guláš-370g vč. masa, kynutý knedlík-160g, ovoce-1 ks 1,3,7

  2. francouzské brambory-360g, okurek-50g, ovoce-1 ks 3,7

po. pol. štýrská-300g 1,9

23.5.   1. vepřové přírodn-70g, dušená kapusta-200g, brambory-250g 1

  2. 
1

út. pol. celerová-300g 1,9

24.5.   1. 1

  2. zeleninový nákyp-300g, okurek-50g, ovoce-1 ks 1,3,7

st. pol. slepičí s rýží a hráškem-300g 9

25.5.   1. hovězí na divoko-370g vč masa, kynutý knedlík-160g 1,3,7

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

čt. pol. hrachová-300g 1

26.5.   1. tilapie na rozmarýnu-110g, bramborová kaše-275g, zelný salát-120g 1,7

  2. vepřové na kmíně-270g vč masa, dušená rýže-200g 1

pá. pol. frankfurtská-300g 1

27.5.   1. buchty s tvarohem-4 ks 1,3,7

  2. bigoš-300g, brambory-250g 1,7

hovězí pražská pečeně-84g, dušená rýže-200g, švestkový kompot-120g

řeznický tokáň-270g vč masa, kolínka-220g ovoce-1 ks

karbanátek masový-140g, šťouchané brambory-275g, červená řepa-120g

kuřecí maso na čínský způsob s kukuřicí-270g vč. masa, jasmínová rýže-

200g

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

mexický fazolový hrnec-330g, chleba-100g



Jídelníček na týden   30. 5.  -  31. 5.  2022

datum číslo název alergeny

po. pol. mrkvová krémová-300g 1,7

30.5.   1. 
1

  2. bramborové šišky s mákem-350g, ovoce-1 ks 1,3

út. pol. cizrnová-300g 1

31.5.   1. 1,3,7

  2. vepřové nudličky s rajčatovou omáčkou-270g vč masa, tarhonya-220g 1

sýrové krokety-120g, brambory-250g, mrkvový salát-120g

krůtí maso na provensálském koření-270g vč masa, dušená rýže-200g, 

ovoce-1 ks


