
Vyhotovil: Jana Markovičová - vedoucí střediska MO

D4

D3

D2

D1

01.12.2022

Z3

Z2

Z1

D4

D3

D2

D1

30.11.2022

Z3

Z2

Z1

D4

D3

D2

D1

29.11.2022

Z3

Z2

Z1

D4

D3

D2

D1

28.11.2022

Jídelníček KZ - Most 28.11.2022 - 4.12.2022
Datum tisku: 24.11.2022

Změna jídelního lístku vyhrazena !

Hodnota potravin pro přípravu oběda Z1, Z2, Z3 včetně polévky (cena stravenky 28,- Kč) činí 23,14 Kč.Hodnota potravin pro přípravu oběda Z6 "PREMIUM" včetně polévky ( cena stravenky 38,- Kč) činí 31,40 Kč.Hodnota potravin pro přípravu doplňkové nabídky D1 - D4 činí 6,60 Kč. Pokrmy obsahují alergeny - číslo u pokrmu označuje druh alergenu.vm - veřpové maso

rohlík 1 ks; sýr Blaník 50g; A: 1.1,1.3,7

salát z čínského zelí velký se slaninou; A: VM

rohlík 2ks; polévka boršč; A: 1.1,1.3,7,9,VM

mrkvový salát  200g; A:

polévka hovězí s masem a nudlemi, vařená vejce 2ks, hrachová kaše, kyselá okurka, maštění olej a cibule; A: 1.1,3,4,6,7,9,1

polévka hovězí s masem a nudlemi, kišiněvský vepřový plátek, dušená rýže; A: 1.1,3,9,VM

polévka hovězí s masem a nudlemi, hovězí svíčková pečeně, kynuté knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,9,10,VM

domácí vanilkový pudink s piškoty 200g; A: 1.1,1.3,3,7

těstovinový salát s borůvkami a jogurtem 200g; A: 1.1,3,7

rohlík 2ks; polévka hovězí s masem a nudlemi; A: 1.1,1.3,3,9

zelný salát s koprem 200g; A:

polévka zelná, zapečený grenadýrský pochod, salát z čínského zelí; A: 1.1,3,4,6,7,9,10,12,VM,1

polévka zelná, králík na bylinkách a žampionech, kynuté knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,VM

polévka zelná, vepřová roláda se šunkou a vejci, bramborová kaše; A: 1.1,3,7,VM

salámová pomazánka 150g; grahamový rohlík 1ks; A: 1.1,1.2,1.3,3,6,7,10,11,VM

smíšený luštěninový salát 200g; A:

rohlík 2ks; polévka zelná; A: 1.1,1.3,VM

salát z červené řepy s jablky 200g; A:

polévka ragů, šoulet, kyselá okurka; A: 1.1,3,7,10,VM,1

polévka ragů, smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, maštění ramou 10g, salát z červené řepy; A: 1.1,1.3,3,7,VM

polévka ragů, masové kuličky v sýrové omáčce s brokolicí, těstoviny; A: 1.1,1.3,3,7,VM

koláček tvarohový; jablko; A: 1.1,1.3,3,7

krupicová kaše se skořicí 200g; A: 1.1,7

rohlík 2ks; polévka ragů; A: 1.1,1.3,7,VM

cizrnový salát s cibulkou 200g; A:
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polévka hovězí s brokolicovými noky, klopsy v rajské omáčce, kynuté knedlíky; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM

polévka vločková, přírodní vepřové medailonky, brambory vařené, koprový drezink; A: 1.1,1.4,3,7,9,VM

polévka s játrovou rýží, sojové maso, brambory vařené, dušená mrkev; A: 1.1,1.3,3,4,6,7,9,VM,1

polévka s játrovou rýží, pečené kuřecí stehno, rančerský salát; A: 1.1,1.3,3,6,9,10,VM

polévka s játrovou rýží, vídeňská roštěná, dušená rýže; A: 1.1,1.3,3,9,VM

rohlík 1ks, drůbeží karbanátek 50g; hořčice 30g; A: 1.1,1.3,3,10

rýžová kaše se skořicí 200g; A: 7

rohlík 2ks; polévka s játrovou rýží; A: 1.1,1.3,3,9,VM

bramborový salát Zlatník  s křenem 200g; A: 3,6,10,VM

polévka boršč, meruňkové knedlíky s tvarohem*; A: 1.1,3,7,9,10,VM,1

polévka boršč, zelný salát s kuřecím masem a koprem, rohlík sezamový  1ks, rohlík 1 ks; A: 1.1,1.3,3,7,9,10,11,VM

polévka boršč, masová haše, brambory vařené, maštění ramou 15g, mrkvový salát; A: 1.1,1.3,3,7,9,VM


