
  

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

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 11.7. DO 15.7. 2022               
 
PONDĚLÍ: Polévka 0,3l   čočková    /1,9/ 
1. 120g Segedínský guláš, knedlíky    /1,3,7,9,12/ 
2. 120g Opékaná klobása, fazole na kyselo, chléb 3ks, okurek    /1/ 
3. 400g Těstovinový salát se zeleninou a balkánským sýrem, pečivo    /1,3,5,6,7,8,11/ 
V1. 150g Vepřová panenka v nivové omáčce, steakové hranolky    /1,7/ 
 
 ÚTERÝ: Polévka 0,3l   hovězí s masem a těstovinou    /1,3,7,9/ 
1. 120g Hovězí maso, rajská omáčka, kolínka    /1,3,7,8,9/ 
2. 200g Smažený květák, vařené brambory, domácí tatarka    /1,3,7,10/ 
3. 350g Fresh salát se šunkou, vejci a sýrem, dresink, pečivo   /1,3,5,6,7,8,9,10,11/  
V1. 150g Medvědí kapsa plněná (šunka, slanina, sýr), vařené brambory    /1,7/ 
 
STŘEDA: Polévka 0,3l   moravská cibulačka    /1,7,9/ 
1. 1/4    Pečené kuře, dušené červené zelí, bramborové špalíčky     /1,3,7,9/  
2. 120g Špagety s vepřovým masem, rajčaty a vejci sypané sýrem    /1,3,7/ 
3. 400g Míchaný ovocný salát s jahodami v zakysané smetaně, sladké pečivo    /1,3,5,6,7,8,11/ 
V1. 150g Smažené vepřové řízečky z panenky, vařené brambory, okurkový salát   /1,3,7/ 
 
ČTVRTEK: Polévka 0,3l   dršťková    /1,9/ 
1. 120g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory, okurek    /1,3,7/ 
2. 120g Vepřová pečeně po orintálsku, těstovina   /1,7,9,10,12/ 
3. 400g Zapékaná brokolice s mandlemi a sýrem, vařené brambory, salát    /3,7/ 
V1. 150g Vídeňská roštěná, basmati rýže    /1,10/ 
 
PÁTEK: Polévka 0,3l   uzená s kroupami    /1,9/ 
1. 120g Svíčková na smetaně, knedlíky     /1,3,7,9,10/ 
2. 120g Uzené maso na cibulce, vařené brambory s máslem a pažitkou, salát     /7/ 
3. 400g Borůvkový koláč s tvarohem a drobenkou 1ks     /1,3,7/ 
V1. 150g Treska tmavá, šťouchané brambory s cibulkou, hráškové pyré     /4,7/  
 
  
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                       110Kč  
 O2. Hovězí burger v bulce , hranolky, majonéza                    120Kč 
 
KONTAKTY 

     (dijonská majonéza, pečená cibule, salát, rajče, okurek) 
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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