JÍDELNÍ LÍSTEK 2.8. - 15.8.2021
pondělí
2.8.

polévka kmínová 1.3.9.
rajská omáčka, masové koule, těstoviny 1.9.7.

úterý
3.8.

bramboračka 1.9.
kuřecí játra na majoránce, rýže 1.

středa
4.8.

polévka s kapáním 1.3.7.9.
karbenátky kapustové s masem, brambory, salát 1.3.7.

čtvrtek
5.8.

polévka fazolová s párkem 1.9.
kynuté knedlíky s tvarohem a strouhankou 1.3.7.

pátek
6.8.

polévka s drožďovými nočky 1.3.9.
vepřové ražniči, brambory, okurek 10

sobota
7.8.

vločková polévka 1.9.3.
pražský flamendr, bulgur 1.10.

neděle
8.8.

polévka s celestýnskými nudlemi 1.9.
hamburská kýta na smetaně, knedlík 1.3.7.9.

pondělí
9.8.

pórková polévka 1.9.
přírodní řízek na másle, zeleninové rizoto 1.7.9.10.

úterý
10.8.

polévka z vaječné jíšky 1.3.9.
vepřové maso, opečená zelenina, brambory 7.9.

středa
11.8.

polévka zeleninová s bramborem 9
mexický guláš, chléb 1.

čtvrtek
12.8.

polévka s petrželkovým kapáním 1.3.7.9
vepřová kotleta na žampionech, rýže 1.10

pátek
13.8.

květáková polévka s brokolicí 1
kuřecí závitek s masem, brambory, salát 3.7.

sobota
14.8.

polévka z červené čočky 1.9.
šunkofleky, červená řepa 3.7.

neděle
15.8.

drůbeží kaldoun 1.9.
vepřové pečenky, bramborová kaše, okurkový salát 3.7.

JÍDELNÍ LÍSTEK 16.8. - 29.8.2021
pondělí
16.8.

polévka selská 1.9.
vepřové " rizoto " z bulguru, salát 1.

úterý
17.8.

krupicová polévka 1.3.9.
vepřové maso, kapusta, brambory 1

středa
18.8.

masový vývar s těstovinou 1.9.
hovězí guláš, knedlík 1.3.7.

čtvrtek
19.8.

zelná polévka 1 .7.
zapečené palačinky 1.3.7.

pátek
20.8.

polévka francouzská 1.3.9.
vepřový řízek, brambory, salát 1.3.7.

sobota
21.8.

polévka dýňová s krutony 1.9.7.
kuřecí prsa na bylinkách, šťouchané brambory s cibulkou 7

neděle
22.8.

zeleninová polévka s jáhly 1.9.
vepřová kýta na smetaně, těstoviny 1.7.9.

pondělí
23.8.

masové ragů 1.9.
hrachová kaše, bavorská sekaná, okurek, chléb 1.10.

úterý
24.8.

polévka pórkový krém 1.7.
krůtí prsa s jablky a slaninou, bulgur 1.10.

středa
25.8.

česnečka 3.9.
vepřová kotleta, fazolové lusky se slaninou, brambory 10.

čtvrtek
26.8.

gulášová polévka 1.9.
křehký koláč s tvarohem 1.3.7.

pátek
27.8.

polévka zeleninová s pohankou 9
zámecká roštěná, knedlík 1.3.7.9.

sobota
28.8.

bramboračka s houbami 1.9.
špenát, vejce, brambory 1.3.7

neděle
29.8.

polévka s játrovými nočky 1.9.
pečené kuře, rýže , mrkvový salát 7

JÍDELNÍ LÍSTEK 30.8. - 5.9.2021
pondělí
30.8.

polévka z vaječné jíšky 1.3.9.
houbová omáčka, hovězí maso, knedlík 1.3.7.

úterý
31.8.

rajská polévka 1.9.
sekaná pečeně, brambory, okurek 1.3.7.

středa
1.9.

vločková polévka 1.3.9.
smažené rybí filé, brambory, okurek 1.3.4.7

čtvrtek
2.9.

cibulačka s uzeným masem 3.9.
ořechové hřebeny 1.3.7.8.

pátek
3.9.

polévka s celestýnskými nudlemi 1.9.
kuře ala kachna, červené zelí, bramborový knedlík 1.3.7.

sobota
4.9.

kmínová polévka 1.3.9.
vepřové kostky, mrkev s hráškem, brambory 7

neděle
5.9.

masový vývar 9
burgundská pečeně, těstoviny 1.7.12

