
  

ZMĚNY NA JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU VYHRAZENY 
www.stravovani-brno.cz 

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 24.1. DO 28.1. 2022               
 
PONDĚLÍ: Polévka 0,3l   kapustová s brambory a paprikou    /1,7/ 
1. 120g Uzené maso, křenová omáčka, knedlíky     /1,3,7/ 
2. 120g Námořnické vepřové maso na červeném víně, dušená rýže    /1,3,12,13/ 
3. 400g Těstovinový salát s tuňákem, zeleninou a olivami, dresink, pečivo  /1,3,5,6,7,8,9,10,11/    
V1. 150g Vepřový steak zapečený herkulesem a hermelínem, kořeněné americké brambory    /1,7,12/ 
 
 ÚTERÝ: Polévka 0,3l   gulášová    /1,9/ 
1. 160g Vepřové čevapčiči, vařené brambory, domácí tatarka    /1,3,7,10/ 
2. 120g Gnocchi v sýrové omáčce s kuřecím masem a pórkem, parmazán    /1,3,7/ 
3. 400g Míchaný ovocný salát s višněmi v zakysané smetaně, sladké pečivo    /1,3,5,6,7,8,11/ 
V1. 150g Vídeňská roštěná, basmati rýže    /1,10/ 
 
STŘEDA: Polévka 0,3l   fazolová    /1,9/ 
1. 120g Hovězí maso, rajská omáčka, kolínka     /1,3,7,8,9/ 
2. 400g Halušky se zelím a slaninou     /1,3,7/ 
3. 400g Žemlovka s jablky, skořicí a rozinkami, bílá káva     /1,3,7,8/  
V1. 150g Pečená žebra na česneku, hořčice, křen, obloha, chléb 3ks     /1,9,10/ 
 
ČTVRTEK: Polévka 0,3l   česneková s vejci a brambory     /3,9/ 
1. 120g Vepřový plátek na pepři, dušená rýže     /1,7,9,10/ 
2. 120g Špagety po sicilsku sypané sýrem (kuřecí maso, rajčata, olivy, bazalka…)       /1,3,7/ 
3. 400g Zeleninové rizoto s houbami, parmazán     /7,9/  
V1. 150g Kuřecí GORDON BLEU, bramborová kaše     /1,3,7/ 
 
PÁTEK: Polévka 0,3l   pórková s vejci    /1,3,7/ 
1. 120g Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou     /1,3,7,9,10/ 
2. 120g Kuřecí maso po indicku, dušená rýže     /1,7,8/ 
3. 400g Cizrnový salát s čočkou, zeleninou a vejci, pečivo    /1,3,5,6,7,8,9,10,11/ 
V1. 150g Kančí kýta na červeném víně s provensálskými bylinkami, opékané brambory     /1,7,9,12,13/ 
 
  
Váhy příloh:  
bramborový salát s maj. 300g, vídeňský salát 300g, vařené brambory 250g, 
šťouchané brambory 250g, bramborová kaše 300g, houskové knedlíky 160g,    

těstoviny 250g, dušená rýže  160g 

 

  

JÍDLO NA OBJEDNÁVKU    O1. Smažený sýr se šunkou, hranolky, tatarka                       100kč  
 O2. Hovězí hamburger v bulce, hranolky, majonéza             110kč 
 
KONTAKTY 

O3. Smažený řízek z krkovice, domácí bramborový salát    130kč 
Mobil: 602 222 197, mobil: 724 269 514                                                             
e-mail : stravovanihrusovany@seznam.cz 

  
                                             VEDOUCÍ PROVOZU: Petra Honsnejmanová 
                                              VEDOUCÍ   KUCHAŘ: Josef Patka     

 
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!                                
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