JÍDELNÍ LÍSTEK

pondělí - 13.6.2022
polévka Zeleninová s bramborem (1, 9)
1.
Vepřová pečeně na španělský způsob, houskový knedlík (1, 3, 10)
(vepřová pečeně, vejce, uzenina, kyselá okurka)

2.

Hrachová kaše s opečenou klobásou, chléb, okurka (1, 7)
(hrách loupaný, klobása)

3.

Sýrové lívance, dušená zelenina (1, 3, 7)
(kynuté lité těsto, sýr, směs zeleniny, smetana)

úterý - 14.6.2022
polévka Kuřecí vývar s těstovinou (1, 9)
1.
Smažený karbanátek se sýrem, bramborová kaše (1, 3, 7)
(mleté vepřové maso, sýr)

2.

Vepřové maso na žampionech, dušená rýže (1, 7, 10)
(vepřová kýta, žampiony)

3.

Směs listových salátů, kuřecí gyros, pečivo (1, 7)
(polníček, rukola, ledový salát, hlávkový salát, čínské zelí, mrkev, červená cibule, kuřecí prsa)

4.

Pstruh na bylinkách, vařené brambory s máslem, citron, obloha (4, 7)
(pstruh, bylinky)

5.

Rajčatový salát

středa - 15.6.2022
polévka Koprová polévka
1.
Kuřecí závitek s masovou fáší, petrželová rýže (1, 3, 7)
(kuřecí stehenní, masová fáš z vepřového boku)

2.

Skotské vejce, bramborová kaše (1, 3, 7)
(mleté vepřové maso, vejce)

3.

Hovězí ragů, gnocchi (1, 3, 7, 9)
(hovězí zadní, zelenina, vejce)

4.

Smažené žampiony, vařené brambory, tatarská omáčka (1, 3, 7, 10)
(žampiony, trojobal)

5.

Okurkový salát
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JÍDELNÍ LÍSTEK

čtvrtek - 16.6.2022
polévka Luštěninová (1, 6, 7, 9, 11)
1.
Krůtí medailonky, šťouchané brambory (1, 7)
(krůtí maso)

2.

Vepřový guláš, houskový knedlík (1)
(vepřová kýta)

3.

Těstovinový salát s kuřecím masem a nivou (1, 7)
(těstoviny, zelenina, jogurt, kuř.prsa, niva)

4.
5.

Vepřový steak na bylinkách, hranolky
Rajčatový salát

pátek - 17.6.2022
polévka Boršč (1, 7, 9)
1.
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše (1, 3, 7)
(kuřecí prsa, trojobal)

2.

Žemlovka s jablky (1, 3, 7)
(houska, jablka, skořice)

3.

Špagetty ,,Carbonara,, (1, 3, 7)
(špagety, anglicka slanina, vejce, smetana, parmezán)

4.

Vepřový steak, pepřová omáčka, šťouchané brambory, obloha (1, 7)
(vepřová pečeně, drcený pepř, smetana)

5.

Míchaná zelenina

Jídla obsahují alergeny: 1 – lepek, 2 – korýši, 3 – vejce, 4 – ryby, 5 – arašídy, 6 – sója, 7- mléko, 8 – ořechy, 9 – celer, 10 – hořčice,
11 – sezam, 12 – siřičitany, 13 – vlčí bob, 14 – měkkýši, veškeré pekárenské výrobky mohou obsahovat stopy 5, 6, 8, 11, 13
ZMĚNA JÍDEL VYHRAZENA
Info: Číslování jednotlivých druhů jídel je v souladu s objednávkovým systémem Iskam.
Každé z čísel je přiřazeno druhově:
Č. 1-3 klasický oběd
Č. 4 minutka
Č. 5 přílohový salát-plně hrazený ze strany zaměstnance

Eva Zichová - vedoucí jídelny
tel : 601 086 247, 566 697 181

