
JÍDELNÍ LÍSTEK 
Od 13. 3. – 19. 3. 2023 

Všechny pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě 

 SNÍDANĚ  OBĚD VEČEŘE 

Pondělí  
13.3. 
 

Míchaná vejce, 
máslo 

Pol. Zahradní s těstovinou1a,3,9 

1) Křenová omáčka, uzené maso, houskový Knedlík, 

džus 1a7,3 

2) Zeleninový salát s balkánským sýrem, pečivo 

Zapečené těstoviny s 
masem 

dieta 
Míchaná vejce, 
máslo 

Pol. Zahradní s těstovinou 

Vepřová kýta na zelenině, houskový knedlík, 
džus1a,3,7,9 

Zapečené těstoviny s 
masem 

Úterý  
14.3. 

Sladký rohlík, 
kakao 1a,3,7 

Pol. Celerová s houskou 9,1a,7 

1)Pečený králík na slanině, bramborový knedlík, 
špenát, džus 1a,3,7 

2)Salát s cizrnou, pečivo 

Smažený kuřecí řízek, 
chléb, okurek 1a,3,1b,7 
 

dieta 
Sladký rohlík, 
kakao  

Pol. Celerová s houskou 

Pečený králík, bramborový knedlík, špenát, džus, 

Kuřecí plátek na zelenině 
bramborová kaše, kompot 
1a,3,9 

Středa  
15.3. 

Pomazánkové 
máslo s příchutí7 

Pol. Drožďovými  knedlíčky1a,3,9 

1)Hovězí maso, fazolky se slaninou, bramborová 
kaše1a,7 

2) Hovězí maso, grilovaná zelenina, bramborová 
kaše 

Lívance s ovocnou 
omáčkou a tvarohem1a,3,7 

dieta 
Pomazánkové 
máslo s příchutí 7 

Pol. Drožďovými  knedlíčky1a 3,9 

Zadělávané fazolky, hovězí maso, bramborová kaše 
džus 

Palačinky s džemem a 
tvarohem  

Čtvrtek 
16.3. 

Pudink, máslo 7 
Pol. Hrstková1a,7 

1)Sýrový nákyp, brambory, kompot, džus 1,3,7 

2)Smažený sýr, brambory, tatarka 1a,3,7,10 

Rizoto s masem a zeleninou 
sypané sýrem, řepa 

dieta Pudink, máslo 7 
Pol. Z červené čočky 1a 

Sýrový nákyp, brambory, kompot, džus 3,7 

Rizoto s masem a zeleninou 
sypané sýrem, řepa 

Pátek 
17.3. 

Šunková pěna 7 
 

Pol. Boršč1a,7,9 

1)Kynuté knedlíky s povidly sypané mákem 1a,3,7 
2)Kuřecí plátek s peperonátou, brambory, džus 

Pečená krkovice, chléb, 
hořčice, křen, rajče 

dieta Šunková pěna  
Pol. Boršč 

Jáhlová kaše s posypkou, kompot, džus 7 

Vepřová pečeně, rohlík, 
máslo, rajče 

Sobota  
18.3. 

Masová 
pomazánka 3,7 

Pol. Z vaječné jíšky 1a,3,9 

1) Srbské žebírko, dušená rýže, džus 1a 

 

Salát rybí, housky 1a,3,4,10 

dieta 
Masová 
pomazánka  3,7 

Pol. Z vaječné jíšky  
Vepřové žebírko, dušená rýže, džus1a 

Zeleninová pomazánka, 
housky 7,9,1a 

Neděle 
19.3. 

Džem, máslo, 
vánočka, kakao 
1a,3,7 

Pol. Vývar se zeleninovými nočky1a,3,9 

1)Vepřové s pórkem ve smetanové omáčce, 
brambory, džus 1a 

Paštika, máslo, chléb, 
okurek 1a,1b,7 

 

dieta 
Džem, máslo, 
vánočka, kakao 

Pol. Vývar se zeleninovými nočky 

Vepřové s pórkem ve smetanové omáčce, 
brambory, džus 1a 

Kladenská pečeně, pečivo 
rajče 1a,7 

Přejeme Vám dobrou chuť! Změna jídelního lístku vyhrazena! Jídla obsahují alergeny 1 - 14 


