
Zmena jedálneho lístka vyhradená.
Gramáž jedla je uvedená v zátvorke za pokrmom.
Hmotnosť mäsa v surovom stave.
Zmenu a odhlasovanie zo stravy hláste priamo u vodiča alebo na tel. čísle 0905 644 233

dia
Pol. Demikát (s bryndzou) 

(330g)
Vyprážané rybie filé(120g)                                    

Zemiaková kaša (220g)                          
1,3,7 / 
1,4,3,7

šalát miešaný (120g)

Vyhotovil: Katarína Spišiaková                                                                                                                         Schválila: Mgr. Zdena Sloviková, riaditeľka

racio
Pol. Demikát (s bryndzou) 

(330g)
Vyprážané rybie filé(120g)                                    

Zemiaková kaša (250g)                          
1,3,7 / 
1,4,3,7

šalát miešaný (120g)

šetriaca Pol. Frankfurtská (330g)
Rybie filé na masle (120g)                    

Zemiaková kaša (250g)
1 / 1,3,4,7 šalát ľadový (120g)

dia
      Pol. Karfiolová 

(330g)
Restovaná pečeň(120g)

Ryža (140g)
1,9 / 1 cviklový šalát

Piatok 12.3.2021

racio
      Pol. Karfiolová 

(330g)
Restovaná pečeň(120g)

Ryža (190g)
1,9 / 1 cviklový šalát

šetriaca
      Pol. Karfiolová 

(330g)
Restovaná pečeň(120g)

Ryža (190g)
1,9 / 1 cviklový šalát

dia
Pol. s pečeň. haluškami       

(330g)
Dia Ryžový nákyp (320g )

1,3,9 / 
1,3,7

ovocie

Štvrtok 11.3.2021

racio
Pol. s pečeň. haluškami       

(330g)
     Dukátové buchtičky (350g)                 

Vanilkový krém
1,3,9 / 
1,3,7

ovocie

šetriaca
Pol. s pečeň. haluškami       

(330g)
Ryžový nákyp ( 350g )

1,3,9 / 
1,3,7

ovocie

dia
Pol. Fazuľková mliečna 

(330g)
Čevabčiči (100g)                                                

Varené zemiaky (220g)                             
1,7 / 1,3,7

Obloha (cvikla, 
cibuľa,horčica) 50g

Streda 10.3.2021

racio
Pol. Fazuľková mliečna 

(330g)
Čevabčiči (100g)                                                

Varené zemiaky (250g)                             
1,7 / 1,3,7

Obloha (cvikla, 
cibuľa,horčica) 50g

šetriaca
Pol. Fazuľková mliečna 

(330g)
 Čevabčiči (100g)                                                

Varené zemiaky (250g)                             
1,7 / 1,3,7

šalát mrkvový s jablk. 
(120g)

dia
Pol. Rascová s vajcom 

(330g)
Varené mäso (120g), Kôprová omáčka (200g)                         

Kysnutá knedľa (120g)
1,3 / 1,3,7 DIA Keks

Utorok  9.3.2021

racio
Pol. Rascová s vajcom 

(330g)
Varené mäso (120g), Kôprová omáčka (200g)                           

Kysnutá knedľa (160g)
1,3 / 1,3,7 keks

šetriaca
Pol. Rascová s vajcom 

(330g)
Varené mäso (120g), Kôprová omáčka (200g)                      

Suchárová knedľa (160g)
1,3 / 1,3,7 keks

Jedálny lístok na obdobie
od 8.3.2021 do 12.3.2021

pre prijímateľov opatrovateľskej služby MČ Košice - Sever
Pondelok  8.3.2021

polievka hlavné jedlo alergény* príloha


