
21.09.2020

22.09.2020

23.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

26.09.2020

27.09.2020

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

pol. frankfurtská

oběd č. 6 (minutka)

pol. boršč

buchty s povidlím
Pondělí

pol. kmínová

pol. milionová pol. boršč pol. boršč

oběd č. 1

hovězí pečeně na 

hořčici, rýže, salát

pol. hovězí s 

těstovinou
pečená kačena, 

červené zelí, bram. 

knedlík, pivo

polévka bramborová

vepřový kotlet, špecle, 

zeleninová obloha

Úterý

Středa

Čtvrtek

 

vepřové ražniči, 

brambory, salát, 

ovoce

vepřový plátek z 

krkovičky, rýže, 

kompot

Pátek

Sobota

Neděle

pol. mrkvová krémová

nádivka s houbami, 

bramborová kaše, 

salát

pol. z vaječné jíšky

kuřecí játra na slanině, 

těstoviny, salát

pol. hovězí s játrovými 

knedlíčky

pol. boršč

krůtí přírodní, 

brambory, baby 

mrkev, ovoce

vepřový plátek 

holandský, brambory, 

salát, ovoce

vepřový plátek 

holandský, brambory, 

salát, ovoce

rošťáci, hranolky, 

tatarka

pol. hovězí s 

těstovinou 

pol. hovězí s játrovými 

knedlíčky
 

 

hovězí svíčková, 

knedlík, ovoce

hovězí závitek, rýže, 

salát, ovoce
 

vepřový plátek z 

krkovičky, rýže, 

kompot, ovoce

 

pol. hovězí s játrovými 

knedlíčky
 

kuřecí plátek, 

těstoviny, salát, ovoce

vepřové ražniči, 

brambory, salát, 

ovoce

hovězí roštěná, rýže, 

salát, moučník

hovězí plátky na 

kmíně, těstoviny, 

salát, moučník

pečené kuře, 

bramborová kaše, 

salát, ovoce

pečený pstruh, 

brambory, salát

 

pol. květáková pol. z vaječné jíšky  pol. z vaječné jíšky

zapečené flíčky, salát, 

ovoce

kuřecí paprikáč, noky, 

ovoce
čočkový

vepřový kotlet, 

brambory, zeleninová 

obloha, ovoce

pol. zeleninová pol. mrkvová krémová pol. mrkvová krémová pol. mrkvová krémová

sekaná pečeně, 

bramborová kaše, 

salát, ovoce

vepřové na hořčici, 

tarhoňa, salát, ovoce
bulgur s ovocem

pečená kačena, 

červené zelí, bram. 

knedlík BLP, pivo

pol. hráškový krém polévka bramborová polévka bramborová polévka bramborová

jogurtový

hovězí pečeně na 

hořčici, rýže, salát, 

ovoce

pol. bramborová 
pol. hovězí s 

těstovinou

pol. hovězí s 

těstovinou
pol. zeleninová

Změna jídelního lístku vyhrazena

Jídelní lístek od: 21.09.2020 - 27.9.2020

pol. kmínová pol. kmínová pol. rajská

krupicové šlíšky, 

kompot, ovoce

pečené filé po 

jadransku, brambory, 

salát, ovoce


