
 

JÍDELNÍ LÍSTEK NA TÝDEN 16. 03. – 20. 03. 2020 
 

PONDĚLÍ 
P1 Fazolová polévka /1,3,7,9/                   cena:   29,00 Kč 

P2 Podkrkonošské kyselo /1,7,9,10/                  cena:   29,00 Kč 

1 Vepřový plátek v koprové omáčce, houskový knedlík /1,3,6,7,9/               cena:   89,00 Kč 

2 Krůtí rizoto sypané uzeným sýrem, okurka /1,6,7,9/                cena:   89,00 Kč 

3 Chilli vepřový guláš, kolínka /1,6,9/                  cena:   89,00 Kč 

4 Králík pečený na kořenové zelenině, vařený brambor kysané zelí /9,10/             cena: 119,00 Kč 

Dezert – Dezert s pařížskou šlehačkou, banánem a tvarohovým krémem /1,3,7/              cena:  70,00 Kč 

                                                                                     ÚTERÝ 
P1 Špenátová polévka s vejcem /1,3,7/                 cena:    29,00 Kč 

P2 Krémová kuřecí polévka s mrkví a játrovou rýží /1,6,9/               cena:    29,00 Kč 

1 Husarská roláda, český knedlík, dušené zelí /1,3,6,9,10/               cena:    89,00 Kč 

2 Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka /1,3,7,9/              cena:    89,00 Kč 

3 Italská kuřecí směs se sýrem, špagety /1,3,6,7,9/               cena:   89,00 Kč 

4 Rizoto s indiánskou rýží a tuňákem, červená řepa /4,9,12/              cena: 119,00 Kč 

Dezert – Vafle s borůvkami a tvarohem /1,3,7/                 cena:  70,00 Kč 

                                                                                     STŘEDA 
P1 Kuřecí polévka s bramborem /1,3,7,9/                 cena:    29,00 Kč 

P2 Domácí dršťková polévka /1,9/                  cena:    29,00 Kč 

1 Segedínský guláš speciál, kynutý knedlík /1,3,7,9/               cena:    89,00 Kč 

2 Vepřová játra na slanině a houbách, rýže /1,6,9/                   cena:    89,00 Kč 

3  Smažené řízečky z vepřové panenky, vařený brambor, okurka /1,3,6,7,9/           cena:    89,00 Kč 

4 Červená čočka, grilované kuřecí prso se šunkou a sýrem /3,9/              cena: 119,00 Kč 

Dezert – Višňový tvarohový dezert s rumem /1,3,7/                 cena:  70,00 Kč 



 

ČTVRTEK  
P1 Krémová květáková polévka /1,3,7,9/                  cena:   29,00 Kč 

P2 Zelná polévka s klobásou a slaninou /1,3,6,9/                 cena:   29,00 Kč 

1 Uzené maso, bramborový knedlík, špenát /1,3,4,9,12/                cena:   89,00 Kč 

2 Kuřecí čína podle domácí receptury, rýže /1,3,6,7,9/                cena:   89,00 Kč 

3 Vepřový řízek Ondráš, vařený brambor /1,3,6,7,9,10/                cena:   89,00 Kč 

4 Chilli těstoviny s grilovanou zeleninou a norským lososem /1,3,4,9/             cena: 119,00 Kč 

Dezert – Jahodový dezert se zakysanou smetanou /1,3,7/                cena:  70,00 Kč 

PÁTEK 
P1 Selská polévka /1,3,7,9/                   cena:   29,00 Kč 

P2 Domácí čočková polévka s párkem a zakysanou smetanou /1,3,6,9/              cena:   29,00 Kč 

1 Kuře na paprice po domácku, houskový knedlík /1,3,7/                cena:   89,00 Kč 

2  Krůtí maďarský guláš, kolínka /1,3,4,9,12/                 cena:   89,00 Kč 

3 Jemná sekaná, vařený brambor /1,3,6,7,9,10/                 cena:   89,00 Kč 

4 Smažená krkovička, bramborový salát /1,3,7,9/                cena: 119,00 Kč 

Dezert – Čokoládový dezert se zakysanou smetanou /1,3,7/                cena:  70,00 Kč 

 

 

 


