
Bludovská, a. s., Špalkova 156, Bludov 

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3. 12. – 7. 12. 2018 

Prodej stravenek u řidiče nebo v jídelně v Bludově od 11 do 12.30 hod. 

 

PONDĚLÍ  Špenátová   /1.1./       nápoj 

I.      120g    Vepřové výpečky, kyselé zelí, bramborový knedlík   (1.1.,3,7/ 

II.     120g  Smažené královské kuřecí maso, brambor, salát  /1.1.,3,7/ 

III.    300g  Lečo s vejci, brambor   /3/ 

IV.    2ks   Medovníček 

V.    *400g  Kuskusový salát s tuňákem mexiko  /4/ 

  

ÚTERÝ  Ovarová   /1.3./        nápoj 

I.  120g  Vepřová pečeně s dušenou mrkví, brambor  (1.1./ 

II. 120g  Plátek vepřového  masa s bazalkovou omáčkou, těstovina  /1.1.,3,7/ 

III.    *400g  Kari bulgur  se zeleninou, salát           

IV.      3 ks  Martinské podkovy s ořechy   /1.1.,3,7,8.3/    

V.    *350g   Ledový salát s mrkví a balkánským sýrem, pečivo   /1.1.,3,7/ 

 

STŘEDA    Zeleninová   /9/  +  PERNÍK    nápoj 

I.       120g    Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík  /1.1.,3,7/ 

II.        2 ks  Sázené vejce, čočka na kyselo, chléb, steril. okurek   /1.1.,3/ 

III.     8 ks  Smažené krabí tyčinky, brambor, steril. okurek 

IV.    2  ks  Vídeňské řezy   (1.1,3,7/    

V.        1 ks  Bageta s anglickou slaninou   /1.1./ 

 

ČTVRTEK        Květáková   /1.1.,3,7/       nápoj 

I.       120g    Pštrosí vejce, bramborová  kaše, salát   /1.1,3,7/ 

II.      120g    Pivovarská čertovská hovězí bašta (feferonka,pór,česnek,pivo kečup), duš. rýže /1.1./ 

III.  150g   Tofu na bylinkách, brambor, salát   /7/ 

IV.     200/300g  Buchtičky s krémem  /1.1.,3,7/ 

V. *400g    Těstovinový salát s kuřecím masem   /1.1,3,7/       

  

PÁTEK        Hovězí vývar s játrovou rýží   /1.1.,3,9/   nápoj 

I.      120g  Vepřová kýta po znojemsku, rýže, salát    /1.1./   

II.      120g    Kuřecí plátek sypaný sýrem, brambor, salát   /1.1./ 

III.     120g  Segedínský guláš ze sójového masa, houskový knedlík   /1.1.,3,6,7/ 

IV.   *400g    Pohanková kaše s grankem   /7/    

V.    *350g     Svačinkový vajíčkový salát, bageta   /1.1.,3,7/ 
 

*celková hmotnost porce 

Uvedené váhy jsou váhy masa před tepelnou úpravou.  

Změna jídel vyhrazena.  

V případě objednávky do 5 porcí od druhu jídla v daný den, tak malé množství nevaříme a strávník dostává oběd číslo I. 

Jídelníček na stránkách – www.bludovska.cz/závodní stravování 

V případě odhlášení obědů nebo jiných informací ke stravování volejte na tel. 583-238274 nebo 725-440453. 

http://www.bludovska.cz/závodní


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

  


