
Gastronomické centrum POHODA Litoměřice, jídelny: Žižkova 2, Na Vinici 2244, Mírové náměstí 18/10 

                        J  í  d  e  l  n  í   l  í  s  t  e  k         27. 3. 2023 – 31. 3. 2023 
 PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK  
Hlavní jídlo 

I. 
Ďábelská  

kuřecí směs. 
Těstovina.  

(A:1,5) 

Moravský vrabec. 
Dušené zelí. 

Bramborový knedlík.  
(A:1,3,7) 

Štěpánská vepřová 
pečeně. 

Dušená rýže. 
(A:1,3,7) 

Smažené rybí filé. 
Brambor. 

Zeleninová přízdoba. 
 (A:1,3,4,7) 

Kuřecí řízek 
v kukuřičných lupínkách. 

Bramborová kaše. 
Zeleninová přízdoba. 

(A:1,3,7) 

Hlavní jídlo 
II. 

Vepřová pečeně 
protýkaná.  

Dušená rýže. 
(A:1,3,7) 

Kuřecí závitek. 
 Bramborová kaše.  
Zeleninová přízdoba.  

(A:1,3,7) 

Maminčino kuře. 
Těstovina. 

(A:1,3) 

Vepřová kotleta 
na žampionech. 

Knedlík. 
(A:1,3,7) 

Svíčková pečeně. 
Knedlík. 
(A:1,3,7,9) 

 

Hlavní jídlo 
 III. 

Zeleninový karbanátek 
s uzeným masem. 

Brambor.  
Zeleninová přízdoba. 

(A:1,3,7) 

Játra pana starosty. 
Dušená rýže. 

(A:1) 

Chalupářský špíz. 
Brambor. 
Tatarka.  

Zeleninová přízdoba. 
(A:1,3,7,10) 

Zapečené těstoviny 
s uzeninou. 

Červená řepa. 
(A:1,3,7)  

Párek. 
Čočka na kyselo.  

Okurka. 
(A:1,3,7) 

 
Hlavní jídlo 

IV. 
Bramborové šišky 

s mákem. 
(A:1,3) 

Bulgurové placičky. 
Zeleninová obloha.  

(A:1,3,7) 

Zeleninové rizoto 
s houbami a sýrem.  
Míchaný salát.(A:1) 

Fazolové lusky  
na smetaně. 

Brambor. (A:1,7) 

Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémem. 

(A:1,3,7) 

Hlavní jídlo 
V. 

Salát s nivou,  
cherry rajčátky  

a dýňovými semínky. 
(mix salát, cherry rajčátka, 

niva, dýňová semínka, krutony, 
majonéza, dijonská hořčice, 
vinný ocet, šalotka, olivový 
olej, pažitka, petrželka)  

(A:1,3,5,7,10,11) 

Salát s červenou rýží  
a uzený sýrem. 

(mix salát, uzený sýr, 
červená rýže, slunečnicová 
semínka, majonéza, dijonská 
hořčice, vinný ocet, šalotka, 

olivový olej, pažitka, 
petrželka)  

(A:1,7,10,11) 

Salát  
s červenou řepou  
a kozím sýrem. 

(mix salát, červená řepa, kozí 
sýr, slunečnicová semínka, med, 
dijonská hořčice, olivový olej,  

citrónová šťáva) 
 (A:1,7,10,11) 

Cézar salát. 
(římský salát, kuřecí prsa, 
slanina, parmazán, krutony, 
majonéza, kapary, česnek, 

hrubozrnná hořčice,  
dijonská hořčice)  

(A:1,7,10) 

Salát  
se zelenými fazolemi  
a cottage sýrem. 

(mix salát, zelené fazole, 
slanina, cottage sýr, krutony, 
cukr, olivový olej, citrónová 

šťáva, dijonská hořčice,  
vinný ocet) 
 (A:1,7,10) 

Doplněk I. Květáková.  
(A:1,3,9) 

  Ovarová s kroupami  
a masem. 
 (A:1,3,7,9) 

Rajská  
s těstovinovou rýží. 

(A:1,3,9) 

Hovězí zeleninová 
s masovými noky.  

(A:1,3,9) 

Jihočeská kulajda. 
(A:1,3,7,9) 

Doplněk II. a III.                     Zeleninové saláty. Dezerty – mléčné (jogurtové, tvarohové, pudinkové) s ovocem.   
 Cenová kalkulace od 27. 3. 2023 (ceny jsou uvedeny včetně DPH): 
    Hlavní jídlo: 95,-Kč              
    Doplněk: 15,-Kč 
 
  Přejeme Vám dobrou chuť.                                           Změna jídelního lístku vyhrazena.                                 www.gastropohoda.cz  


