
14.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

17.10.2019

18.10.2019

19.10.2019

20.10.2019

oběd č. 2 (dieta) oběd č. 3 oběd č. 4 (salát) oběd č. 5 (BLP)

pol. hovězí s kapáním

oběd č. 6 (minutka)

pol. frankfurtská

pizza se salámem
Pondělí

pol. zeleninová

pol. hovězí s rýží pol. frankfurtská pol. frankfurtská pol. frankfurtská

oběd č. 1

rybí filé s brokolicí, 

bramborová kaše, 

salát

pol. uzená s kroupami

uzené maso, 

česneková omáčka, 

knedlík

pol. bramborová

vepř. závin s houbami, 

rýže, salát

Úterý

Středa

Čtvrtek

 
vepřový plátek 

pikantní, rýže, ovoce

kuřecí ražniči, 

brambory, salát

Pátek

Sobota

Neděle

pol. z vaječné jíšky

kuřecí perkelt, 

těstoviny

pol. hrachová

vepřový plátek 

pikantní, rýže

pol. hovězí s kapáním

vepřové ragů 

zadělávané, těstoviny, 

ovoce

těstovinové rizoto, 

salát, ovoce
karlovarský

vepřové ragů 

zadělávané, těstoviny 

BLP, ovoce

pol. hovězí s 

těstovinou 
pol. hovězí s kapáním  

 

vepřový řízek gratin., 

brambory, salát, 

ovoce

vepřový kotlet, rýže, 

salát, ovoce
 

kuřecí ražniči, 

brambory, salát, 

ovoce

 

pol. hovězí s kapáním  

hovězí zamagurské, 

knedlík, ovoce

zapečené flíčky, 

okurek, ovoce

vepřová pečeně, 

dušená mrkev, 

brambory, ovoce

hovězí roštěná, rýže, 

salát, ovoce

kuřecí perkelt, 

těstoviny BLP, ovoce

pečená vepřová žebra, 

chléb, křen, okurek

 

pol. vločková pol. hrachová  pol. hrachová

nudlový nákyp s 

tvarohem a ovocem, 

ovoce

vejce, koprová 

omáčka, knedlík, 

ovoce

těstovinový

vejce, koprová 

omáčka, knedlík BLP, 

ovoce
pol. hovězí s 

krupicovými nočky
pol. z vaječné jíšky pol. z vaječné jíšky pol. z vaječné jíšky

hovězí na protlaku, 

kuskus, ovoce

sekaná pečeně, 

brambory, okurek, 

ovoce

sekaná pečeně, 

brambory, okurek, 

ovoce

vepřová kapsa, 

zapečené brambory se 

smetanou

pol. ragů pol. bramborová pol. bramborová pol. z vaječné jíšky

fazolový guláš s 

klobásou, chléb BLP, 

ovoce

rošťáci, hranolky, 

tatarka

pol. bramborová pol. uzená s kroupami
pol. uzená s 

bramborem
pol. uzená s kroupami

Změna jídelního lístku vyhrazena

Jídelní lístek od: 14.10.2019 - 20.10.2019

pol. zeleninová pol. zeleninová pol. zeleninová

vepřový závitek, 

brambory, salát, 

ovoce

fazolový guláš s 

klobásou, chléb, 

ovoce


