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Jídlo v jídlonosičích je určeno k okamžité spotřebě.     Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazená. 

V případě odhlášení stravy volejte: tel. č. 773 602 053. 

Březen 2023 
 

1. 3. (stř.) Pol. česneková s bramborem /1.1/ 
  Kuře na paprice, těstoviny /1.1,7,9/ 
2. 3. (čtv.) Pol. zeleninová s cizrnou /1.1,7,9/ 
  Ovocné knedlíky s máslem a cukrem /1.1,3,7/ 
3. 3. (pá.) Pol. kapustová /1.1/ 
  Rybí filé se sýrovo-smetanovou omáčkou, brambory, mrkvový salát s jablky /1.1,4,7/ 
 
6. 3. (pon.) Pol. bramborová /1.1,7,9/ 
  Játrová omáčka, dušená rýže, kyselá okurka /1.1,7,9,12/ 
7. 3. (út.) Pol. kmínová s kapáním /1.1,3,7,9/ 
  Kuřecí prsíčka zapečená s nivou, bramborová kaše, salát z čínského zelí s ananasem /1.1,7/ 
8. 3. (stř.) Pol. pórková /1.1/ 
  Vepřová panenka po cikánsku, těstoviny /1.1,7,9/ 
9. 3. (čtv.) Pol. hrstková /1.1,1.4,7,9/ 
  Plněný zelný list, brambory, salát z červené řepy /1.1,3,6,7/ 
10. 3. (pá.) Pol. z rybího filé /1.1,4,7/ 
  Fazole po italsku, chléb (bez masa) /1.1,7/ 
 
13. 3. (pon.) Pol. špenátová s krupkami /1.1,7/ 
  Špagety s masovou směsí, sýr /1.1,7,9/ 
14. 3. (út.) Pol. z vaječné jíšky /1.1,3,7,9/ 
  Moravský vrabec, dušená kapusta, bramborové knedlíky /1.1,3,7/ 
15. 3. (stř.) Pol. z fazolových lusků /1.1,7/ 
  Krůtí závitek, dušená rýže s kuskusem, zeleninová přízdoba /1.1,3,7,9/ 
16. 3. (čtv.) Pol. čočková /1.1/ 
  Pečený karbanátek z rybího filé, bramborová kaše, mrkvový salát s malinami /1.1,3,4,6,7/ 
17. 3. (pá.) Pol. boršč /1.1,7,9/ 
  Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem /1.1,3,7/ 
 
20. 3. (pon.) Pol. brokolicová /1.1,7/ 
  Frankfurtská vepřová pečeně, těstoviny /1.1,7,9/ 
21. 3. (út.) Pol. krupicová s vejci /1.1,3,7,9/ 
  Čevabčiči s hořčicí a cibulí, bramborová kaše, okurkový salát /1.1,3,6,7,10/ 
22. 3. (stř.) Pol. koprová /1.1,7/ 
  Krůtí prso plněné sušenými rajčaty a bazalkou, dušená rýže s jáhlami /1.1,7/ 
23. 3. (čtv.) Pol. celerová s kuskusem /1.1,7,9/ 
  Kuře pečené na kyselém zelí, brambory /1.1,7/ 
24. 3. (pá.) Pol. pohanková /1.1,7,9/ 
  Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot /1.1,3,4,7/ 
 
27. 3. (pon.) Pol. žampiónová /1.1,7,9/ 
  Rizoto s králičím masem, zeleninou a sýrem, zeleninová přízdoba /1.1,7/ 
28. 3. (út.) Pol. rajská s bulgurem /1.1,7/ 
  Hovězí plátek na houbách, brambory, salát s luštěninou /1.1,7,10/ 
29. 3. (stř.) Pol. cibulová s bramborem /1.1/ 
  Hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky /1.1,3,7,9/ 
30. 3. (čtv.) Pol. hrachová /1.1/ 

  Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zelný salát s mrkví /1.1,3,7/ 
31. 3. (pá.) Pol. zeleninová s játrovými knedlíčky /1.1,3,7,9/ 
  Nudle s mákem /1.1,7/ 


