
   Jedálny lístok   49. TýŽDEŇ (3.12. - 9.12.2018) 
 Pondelok  3.12.2018  Utorok  4.12.2018 
 

Polievka  Fazuľová s párkom  (1,9)       
 

Polievka  

Brokolicová (1,7) 

  Menu I. Kuracie rezančeky s omáčkou "Quattro Formaggi"  
(eidam, gouda, tavený syr, niva) (1,7) 
Príloha: Farebná cestovina (1) 

   

 Menu I. Čiernohorský kurací rezeň, tatárska omáčka  
(1,3,7,10) 
Príloha: Varené zemiaky s pažítkou 

 

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

 Menu II. Šošovicový prívarok, opekaný špekáčik, chlieb (1) 
 

 Menu III. Jablká v župane (1,3,7)   Menu III. Makový závin, melta (1,7,12) 

 

Menu IV. Zapečené cestoviny s rajčinami a mozzarellou 
(1,7)  

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

      

 Streda  5.12.2018  Štvrtok  6.12.2018 
 Polievka 

   

Hríbová s cestovinou (1,7)              
 Polievka  Minestrone (zelenina, drvené paradajky) (9) 

 Menu I. Bravčové karé v horčicovej marináde s opekanou  
cibuľkou, zeleninový šalát (1,10)   
Príloha: Ryža   

 Menu I. Stupavská krkovička (kyslá kapusta, kyslá smotana, 
slanina), zeleninový šalát (1,7) 
Príloha: Slovenská ryža (1) 

 

  
Menu II. Cestovinový šalát s kuracím mäsom (1,3,10) 

  

 Menu II. Marinované kuracie krídelká, šalát Coleslaw (3,9,10) 
Príloha: Hranolky 
  

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

 Menu III. Tvarohové rezance s čokoládovým toppingom  
(1,3,7) 

 

Menu IV. Hliva na víne a tymiane, pečené zemiaky  
s rascou  

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

          

 Piatok  7.12.2018 
 

 

 
Polievka 

Richtárska (hovädzie mäso, zemiaky, koreňová 

zelenina) (9) 
  Štvrtok  6.12. Marinované kuracie krídelká, šalát Coleslaw 

  Piatok    7.12. Hovädzie námornícke    

  Menu I.  Hovädzie námornícke (červené víno, vajcia) (1,3) 
 Príloha: Ryža 

  

 
 Menu II.  Kuracie prsia s tymianom na hubovom 

 rizote, zeleninový šalát (7) 
Pondelok:   3000 kJ / 30g bielkovín / 21g tukov  / 109g sacharidov  

 Menu III.  Domáce buchty so slivkovou náplňou (1,7) Utorok: 2797 kJ / 29g bielkovín / 24g tukov  /  86g sacharidov 

 

 
Menu IV.      Krokety z quinoy s cesnakovým dipom a  

 zemiakovou kašou (1,3,7)   

Streda:          2472 kJ / 21g bielkovín / 21g tukov  /  79g sacharidov 

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

Piatok:        3147 kJ / 27g bielkovín / 21g tukov  / 115g sacharidov 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 


