
  

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

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 13.3. DO 17.3. 2023               
 

PONDĚLÍ: Polévka 0,3l dršťková   /1,9/ 
1. 120g Pražská vepřová pečeně, dušené knedlíky   /1,3,6,10,13/ 
2. 120g Opékaná klobása, hrachová kaše, chléb 3ks, okurek   /1/ 
3. 200g Smažený květák, vařené brambory, domácí tatarka   /1,3,7,10/ 
V1. 150g Kuřecí steak, pečené brambory ve slupce, kukuřičná zrna na másle   /7/ 
 
 ÚTERÝ: Polévka 0,3l pórková s vejci    /1,3,7/ 
1. 160g Vepřenky s cibulí a hořčicí, vařené brambory   /1,3,7,10/ 
2. 200g Drůbeží játra na cibulce s tymiánem a mrkví, dušená rýže   /1,7/ 
3. 400g Čočkový salát s čer. řepou, listy salátu, kukuřice a šunky, křen. dresink,  
               pečivo   /1,3,7,8,10,11/ 
V1. 150g Pečené kuřecí paličky 3ks, kroupové rizoto, zelené fazolky se slaninou   /1,7/ 
V2. 400g Fresh salát se sýry, cizrnou, kukuřicí, olivami a klíčky, smetanový dresink   /7/ 
 
STŘEDA: Polévka 0,3l drůbeží s masem a nudlemi   /1,3,7,9/ 
1. 120g Plněná kuřecí kapsa šunkou a sýrem, vařené brambory       /1,7/ 
2. 120g Vepřová pečeně na houbách, dušená rýže    /1,7,10/ 
3. 400g Kynuté knedlíky plněné jahodami sypané strouhaným tvarohem 4ks   /1,3,7/ 
V1. 150g Vepřové medailonky z panenky v pepřové omáčce, americké brambory     /1,3,7,10,12/   
V2. 400g Řecký salát s olivami a balkánským sýrem    /7/ 
 
ČTVRTEK: Polévka 0,3l valašská kyselica   /1,3,7,9,12/ 
1. 120g Pečený bůček po selsku, šťouchané brambory s cibulkou, okurek    /1,7/ 
2. 120g Chilli con carne (chilli papričky, ml. maso, oregano, rajčata, fazole...), chléb 3ks   /1/ 
3. 400g Zeleninové rizoto s houbami, parmazán   /7/ 
V1. 150g Zapečený kuřecí steak suš. rajčaty, bazalkou a mozzarellou, americké brambory    /1,7/ 
 
PÁTEK: Polévka 0,3l fazolová   /1,9/ 
1. 120g Smažený kuřecí řízek, šťouchané brambory s pórkem, okurek    /1,3,7/ 
2. 120g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže   /1,7,10/ 
3. 400g Zapékaná jáhlová kaše s jablky, skořicí a rozinkami, kompot   /7,8/ 
V1. 150g Treska tmavá, bramborová kaše, pečená zelenina   /4,7/ 
V2. 400g Fresh salát s vejci (okurek, paprika, řapík. celer, sušená rajčata), koprový dresink   /3,7/ 
 
 Váhy příloh:  
bramborový salát s maj. 300g, vídeňský salát 300g, vařené brambory 250g, šťouchané brambory 250g, 
bramborová kaše 300 g, houskové knedlíky 160g, těstoviny 250g, dušená rýže 160g 

  

JÍDLO NA OBJEDNÁVKU    O1. Smažený sýr se šunkou, hranolky, tatarka                                120kč  
 
 

O2.  Pečená žebra na medu, steakové hranolky, coleslaw salát   130kč 
O3. --------------------------------------------------------                              150kč  
        

KONTAKTY Mobil: 602 222 197, mobil: 724 269 514                                                             
e-mail: stravovanihrusovany@seznam.cz 

  
                                           VEDOUCÍ PROVOZU: Petra Honsnejmanová                                          bezlepkové 
                                           VEDOUCÍ   KUCHAŘ: Josef Patka                                                        vegetariánské 

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!                                
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