
   Jedálny lístok   13. TýŽDEŇ (25.3. - 31.3.2019) 
 Pondelok  25.3.2019  Utorok  26.3.2019 
 Polievka  Oravská šajtľava (kapusta, slanina, zemiaky,     

 zelenina) (1,9) 
 Polievka Cibuľová s opraženým chlebom (1)                 

  Menu I.   Šampiňónová omáčka, pečené mäso  (1,7) 
 Príloha: Knedľa (1,3) 

   

 Menu I. Poľská pečienka (hovädzie mäso, údený syr, cesnak) 
(1,7) 
Prílohy: Ryža/Tarhoňa (1) 

 

  Menu II.   Kuracie prsia „alla Caprese“ (drvené paradajky,   
  mozzarella, bazalka) (1,7)  
 Prílohy: Ryža/Tlačené zemiaky s vňaťou (7) 

 Menu II. Fazuľa na kyslo, opekaná klobása, chlieb (1,3,7)  

 Menu III.  Tvarohový závin s lesným ovocím (1,7)   Menu III. Zemiakové šúľance sypané orechmi (1,3,7,8) 

 

Menu IV.  Baklažánovo-cícerové karbonátky, tlačené   
 zemiaky s  vňaťou, jogurtovo-pažítkový dip (1,7)   

Menu IV. Gratinovaná tekvica Hokkaido so zemiakmi (7) 

 Menu V.  Bravčový marinovaný kebab, chrenový dressing   
 (1,7,9,10) 
 Príloha:  Steakové hranolky 

 Menu V. Pizza HAWAI (paradajkový základ, mozzarella,  
šunková saláma, ananás)  (1,7) 

 Streda  27.3.2019  Štvrtok  28.3.2019 
 

Polievka 
  
Zemplínska (paradajkový  pretlak, smotana, zemiaky) 
(1,7)             

 
Polievka  Hlivová so zeleninou (1,9) 

 Menu I. Drevorubačský rezeň, tatárska omáčka (bravčové  
karé,  slaninka, restovaná cibuľka, baraní roh) (3,10)  
Prílohy: Varené zemiaky s vňaťou/Hranolky 

 

 Menu I.  Kuracie kúsky s barbecue omáčkou  (10) 
Prílohy: Ryža/Steakové hranolky 

 

 

 

 
Diviak na rozmaríne, kyslá kapusta (1) 
Príloha:  Knedľa (1,3) 
  

 Menu II. Živánska pečienka v alobale (bravčové mäso,  
zemiaky, paprika, klobása, slanina) 

 

 

 Menu III. Jablkové krúžky v palacinkovom ceste  
s čokoládovou polevou a šľahačkou (1,3,7) 

 Menu III. Čokoládový koláč z červenej repy (1,3,7) 

 

Menu IV. Thajský sójový guláš, jazmínová ryža (fazuľa, 
zemiaky, cibuľa, mrkva) (1,6)  

Menu IV. Karfiolové karí, kus-kus (1,7) 

 Menu V. Vyprážaný syr/camembert (1,3,7) 

Príloha: Hranolky      
  Menu V. 

 

 

Grilovaný hermelín s brusnicovým džemom (7) 
Prílohy: Tlačené zemiaky s vňaťou (7)/  

              Steakové hranolky 

 
 Piatok  29.3.2019  

 

 
Polievka Maneštra (fazuľa, zelenina, slanina)  (1,9) Utorok  26.3.  Poľská pečienka 

Štvrtok  28.3. Živánska pečienka v alobale 
  Menu I. Vyprážaný mletý rezeň so syrom, uhorka (1,3,7) 

Prílohy: Zemiaková kaša (7)/Tlačené zemiaky 
          s vňaťou (7) 

  

 

 

 

 
Teľací perkelt na smotane (1,7) 
Príloha: Špenátové halušky (1,3,7) 

 

Pondelok:   3294 kJ / 27g bielkovín / 33g tukov  /   102g sacharidov 
 

 Menu III. Domáce buchty s džemom (1,3,7,12) Utorok: 3457 kJ / 37g bielkovín / 52g tukov  /    55g sacharidov 

 

  
Menu IV.    

 
Fussilli Lago di garda s ricottou (paradajky,  
cuketa, ricotta)  (1,7)   

 Streda:    3762 kJ / 35g bielkovín / 26g tukov  /   146g sacharidov  

 Menu V. Pizza Pepperoni (paradajkový základ, slanina, 
feferóny, cibuľa) (1,7) 
 
 

Štvrtok: 2243 kJ / 15g bielkovín / 12g tukov  /    100g sacharidov  

Piatok:        3049 kJ / 28g bielkovín / 23g tukov  /    107g sacharidov 

    

 Sobota  30.3.2019  Nedeľa  31.3.2019  
  

Polievka: 
Mrkvovo-zelerová (1,7,9)  Polievka  Kolumbia (šošovica, klobása, cibuľa, paradajky, zemiaky, 

smotana) (7) 
 Menu I. 

 
 
Menu II. 

Zapekané kuracie prsia so syrom a broskyňou  
(1,7) 

Príloha: Ryža 
Štajerské bravčové mäso (koreňová zelenina, kel, 
zemiaky)  (1,9) 

Príloha: Varené zemiaky s vňaťou 

 Menu I. 
               
 
Menu II. 
  
 
 

Vyprážaný bravčový rezeň (1,3,7) 
Príloha: Tlačené zemiaky s vňaťou (7) 

 
Hydinové guličky v pikantnej omáčke (1,3,10) 
Príloha: Ryža 

 

 

 

 

 



 


