
01.03.2019 29.03.2019
Jídelní lístek

od do

Pá  1.3. oběd 1 *Špagety s, *kuřecím masem a sýrovou omáčkou, *Džus (jablko s hruškou) (A:
01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka z hlívy ústřičné (A: 01,07)
Po  4.3. oběd 1 *Lívance s tvarohem a ovocným přelivem, *Kakao (A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Žemlovka s jablky a tvarohem, *Kakao (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)

Út  5.3. oběd 1 *Špecle s krůtím masem a pažitkou, *Čaj (lipový květ) a citrónka (A: 01,03,06,11)
oběd 2 *Krůtí kuličky s kapustou obalené ve vločkách, *Brambory m.m., *Červená řepa, *Čaj

(lipový květ) a citrónka (A: 01,03,06,07,08,11)
Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)

St  6.3. oběd 1 *Králík na plechu, *Brambory opékané, *Kompot, *Džus (jablko s hruškou) (A:
01,03,10)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Čt  7.3. oběd 1 *Hovězí maso s, *Rajskou omáčkou, *Kolínka, *Ovoce, *Čaj (černý rybíz s ostružinou)

a citrónka (A: 01)
oběd 2 *Vepřové kuličky s rajskou omáčkou, *Kolínka, *Ovoce, *Čaj (černý rybíz s ostružinou)

a citrónka (A: 01,03,06,07,09)
Polévka *Polévka se sýrovým svítkem (A: 01,03,06,07,09)

Pá  8.3. oběd 1 *Barevné vepřové nudličky, *Jasmínová rýže, *Tvarohový dezert s, *Ovocem, *Čaj
(šípek s malinou) a citrónka (A: 01,07)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Po  18.3. oběd 1 *Čočka na kyselo s, *Vejcem, *Chléb, *Okurky, *Zákusek, *Čaj (jablko s meruňkou) a

citrónka (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Cizrnový salát s tuňákem, *Chléb, *Zákusek, *Čaj (jablko s meruňkou) a citrónka (A:

01,03,04,07,10)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Út  19.3. oběd 1 *Srdce na smetaně s, *celozrnným knedlíkem, *Ovoce, *Džus (mařinka) (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

oběd 2 *Hovězí salát s křenem, *Ovoce, *Džus (mařinka) (A: 01,03,07,10)
Polévka *Italská rajčatová s mozzarellou (A: 01,06,07,09)

St  20.3. oběd 1 *Kuřecí medailonky, *Bramborová kaše, *Salát zeleninový, *Čaj (lipový květ) a
citrónka (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Čt  21.3. oběd 1 *Vepřové výpečky, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Mléko ochucené (A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Vepřové výpečky, *Bramborové knedlíky, *Špenát, *Mléko ochucené (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka fazolová s fazolkami (A: 01,06,07,09)

Pá  22.3. oběd 1 *Květák smažený, *Brambory *Jogurtová tatarka, *Okurky, *Čaj (černý rybíz s
ostružinou) a citrónka (A: 01,03,07,10)

Polévka *Kuřecí vývar (A: 06,09)
Po  25.3. oběd 1 *Bavorské vdolečky se šlehačkou, *Mléko (A: 01,03,07)

oběd 2 *Tortteliny se sýrovou omáčkou (niva, eidam, hermelín), *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka dýňová s červenou čočkou (A: 01,03,07)

Út  26.3. oběd 1 *Pikantní kuře s loupanými rajčaty a ananasem, *Rýže basmati, *Ovoce, *Džus (jablko
s černým rybízem) (A: 07)

oběd 2 *Tandoori kuře, *Chléb Naan, *Ovoce, *Džus (jablko s černým rybízem) (A: 01,07)
Polévka *Třeboňská kapří polévka (A: 01,04,07,09)

St  27.3. oběd 1 *Krůtí maso v kapustě, *Brambory, *Ovoce, *Čaj (šípek s malinou) a citrónka (A:
01,03,07)

Polévka *Polévka hovězí s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Čt  28.3. oběd 1 *Losos na másle, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj (jablko s meruňkou) a citrónka (A:
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oběd 2 *Rybí filé v těstíčku, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj (jablko s meruňkou) a citrónka
(A: 01,03,04,07)

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
Pá  29.3. oběd 1 *Vepřový přírodní řízek, *Těstovinový salát, *Zákusek, *Džus (mařinka) (A:

01,03,07,09,10)
Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)

01 
03 
04 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
10 
11

Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


