
   Jedálny lístok   34. TýŽDEŇ (19.8. - 25.8.2019) 
 Pondelok  19.8.2019  Utorok  20.8.2019 
 Polievka Zemplínska (paradajkový  pretlak, smotana, zemiaky) 

(1,7)             
 Polievka  Písmenková (1,9)            

 Menu I.   Bravčové karé na Krušovický spôsob (klobása,   
  slanina, pivo), zeleninový šalát (1)   
  Príloha: Ryža 

 

 Menu I.  Bravčové stehno na bylinkách, červená kapusta  
 na pomarančoch  
 Príloha: Knedľa (1,3) 

 

 Menu II. Restovaná kuracia pečeň s viedenskou cibuľkou, 
chlieb, obloha (1,3,6) 
    

 Menu II. Parížsky kurací rezeň (rezeň v palacinkovom ceste...), 
tatárska omáčka (1,3,7,10) 

Príloha: Varené zemiaky s vňaťou 

 Menu III. Liaty koláč so slivkami a drobenkou (1,7)  Menu III. Orechový závin, melta (1,3,7,8) 

 

Menu IV. Sójovo - zeleninový guláš, ryža (6)     Menu IV. Celozrnné cestoviny so šošovicou na kyslo (1) 
 

      

 Streda  21.8.2019  Štvrtok  22.8.2019 
 

Polievka Rascová s vajcom (1,3,9)      Polievka  Bob Čorba (údená polievka s farebnou fazuľou 
a zemiakmi)  

 Menu I.  Kuracie stehná v omáčke "Congri" (vykostené  
 kuracie stehná, slanina, paprika, čierna fazuľa... ) 
 Príloha: Ryža 

 

 Menu I. Sviečková na smotane (1,7,9,10)  
Príloha: Knedľa (1,3) 

 Menu II.  Bravčová krkovička s paradajkovo- 
 cibuľovým ragú  
 Príloha: Zemiaková kaša (7) 

 

 
 

Menu II. Pštrosie vajce, uhorka (bravčové mleté mäso) (1,3) 

Príloha: Zemiaková kaša (7) 
 

 Menu III.  Tvarohový koláč s jahodami (1,3,7) 
 

 Menu III. Jablká v župane (1,3,7) 

 

Menu IV.  Pikantné kedgeree s tofu a vajcom,   
 basmati ryža (3,6) 

    Menu IV. Zelené fazuľky s paprikou a sezamom, tlačené 
zemiaky na cibuľke (6,7,11) 

      

 Piatok  23.8.2019  
 

 
Polievka Boršč (1,7) 

 Štvrtok  22.8.  Sviečková na smotane    
 Piatok   23.8.  Balkánsky plameň 

 Menu I.   Balkánsky plameň (bravčové mäso, šampiňóny,   
   paradajky, paprika, chilli), zeleninový šalát (1) 
  Príloha: Tarhoňa (1)  

 

Menu II. 
 
Vyprážaný karfiol, tatárska omáčka (1,3,7,10) 

Príloha: Varené zemiaky s vňaťou 
Pondelok:   2650 kJ / 24g bielkovín / 23g tukov  /    85g sacharidov     

 Menu III. Ryžový nákyp s tvarohom, ovocnou penou 
a kompótom (3,7,12) 

Utorok:      
3178 kJ / 33g bielkovín / 20g tukov  /  124g sacharidov    

 

Menu IV.  Gnocchi s listovým špenátom na cesnaku (1,3,7) 
 

Streda:          2797 kJ / 29g bielkovín / 24g tukov  /    86 sacharidov    

   Štvrtok: 2510 kJ / 12g bielkovín / 21g tukov  /    96g sacharidov    

Piatok:        3052 kJ / 29g bielkovín / 29g tukov  /    98g sacharidov    

  
 

 

 

 
 

  

     



 


