
Mück – veřejné stravování s.r.o. 

Nová ul.223 ,areál závodu CETRIS 

753 01 Hranice 

Jídelní   lístek 

 
pondělí polévka – čočková s uzeninou-1,9 

22.05.23          1. Kuřecí stehno na česneku a žampionech, dušená rýže, kompot-1 

             2. Znojemská hovězí pečeně, vařené těstoviny, okurek-1 

             3. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka-1,3,7 

               4. Vepřové kostky po staročesku, vařené brambory, rajčatový salát-1,7 

 

úterý  polévka – zelná z hlávkového zelí s mrkví-1,7,9 

23.05.23         1. Debrecínská sekaná, bramborová kaše, zelný salát s okurkami-1,7,9 

            2. Koprová omáčka, vařené vejce, vařené brambory-1,3,7 

            3. Uzené kuřecí stehno, listový špenát, gnocchi-1,3,7 

            4. Pizza (šunka, sýr, žampiony, rajčata, černé olivy)-1,3,7 

    

středa  polévka – gulášová-1,9 

24.05.23         1. Husarská roláda, dušená rýže, zeleninový salát-1 

                       2. Královský knedlík plněný borůvkami, a s perníkem a kysanou smetanou-1,3,7 

            3. Půlka grilovaného kuřete, chléb, okurek-1 

            4. Hukvaldský závitek, vařené brambory, salát z čínského zelí s čer.fazolí-1,3,7 

 

čtvrtek  polévka – hovězí s drobením-1,3,7,9 

25.05.23         1. Hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskový knedlík-1,3,7 

                       2. Zapečené těstoviny s uzeninou a vejcem, zelný salát s červenou řepou-1,3,7 

            3. Kuřecí špíz, kuskus, míchaný salát-1,3,7 

            4. Kuřecí játra pikantní, dušená rýže, míchaný salát-1 

 

pátek               polévka – brokolicový krém-1,7,9 

26.05.23         1. Brněnský vepřový řízek, vařené brambory, okurkový salát-1,3,7 

                       2. Žemlovka s tvarohem a jablky-1,3,7 

            3. Těstovinový salát s kuřecím masem a sladkou chilli omáčkou-1,3 

           4. Masové kuličky s italskou omáčkou, vařené špagety-1 

 

Změna jídelníčku vyhrazena! 

 

Jídla v termosech jsou určena ke spotřebě do 3. hodin od dovozu. 

Jídla v jídlonosičích jsou určena k okamžité spotřebě. 

 

Jídla připravuje kolektiv kuchyně pana M ü c k a. 

 

 

V Hranicích 11.05.2023     vedoucí VS:  Mgr. Jan Mück 
 

Pokrmy obsahují tyto alergeny: (1-obiloviny obsahující lepek-pšenice,žito,ječmen,oves,špalda,kamut nebo 
jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich,2-korýši a výrobky z nich,3-vejce a výrobky z nich,4-ryby a výrobky z 
nich,5-podzemnice olejná/arašídy/ a výrobky z nich,6-sojové boby/sója/ a výrobky z nich,7-mléko a výrobky z 

něj,8-skořápkové plody-mandle,lískové ořechy,kešu ořechy,pekanové ořechy,para ořechy,pistácie,makadamie a 
výrobky z nich,9-celer a výrobky z něj,10-hořčice a výrobky z ní,11-sezamová semena/sezam/ a výrobky z 
nich,12-oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10mg,ml/kg,l,vyjádřeno SO2,13-vlčí bob/lupina/ a 

výrobky z něj,14-měkkýši a výrobky z nich) 


