Jídelníček na týden od : 6. dubna
Datum

Úterý
7.4.

Středa
8.4.

Čtvrtek
9.4.

Pátek
10.4.

Sobota
11.4.

2015

oběd

dieta

Pondělí
6.4.

do : 12. dubna

Hráškový krém
N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou
D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou
Polévka hrstková / hovězí vývar s bílky
N,D9 Losos s hromadou salátu
D2,9/2 Vepřové maso v kedlubnách, brambory
Krkonošská cibulačka s masem / gulášová dietní
N,D9 Srbské rizoto, rajčatový salát
D2,9/2 Rizoto dietní, rajčatový salát
Celerová polévka
N,D9 Kuřecí řízek, štouchané brambory, obloha
D2,9/2 Kuřecí plátek přírodní sypaný sýrem, brambory, obloha
Kmínová polévka s vejci
N,D9 Šišky s mákem, kompot
D2,9/2 Skopová přírodní pečeně, bramborové knedlíky, špenát
Polévka ragů
N,D

Čočka s párkem a vajíčkem
Vepřový plátek, šunková rýže

Neděle
12.4.

Sestavili: De Filippo

Polévka krupicová s vejci
N,D

Kuřecí plátek na ananasu, šťouch. brambory s pažitkou

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

**************** Přejeme Vám dobrou chuť !!! ***************

Jídelníček na týden od : 13. dubna
Datum

dieta

Pondělí
13.4.

N,D9 Boloňské špagety, sýr

Úterý
14.4.

Středa
15.4.

Čtvrtek
16.4.

Pátek
17.4.

Sobota
18.4.

do : 19. dubna

2015

oběd
Bramborová polévka se žampiony a vejci

D2,9/2 Boloňské špagety, sýr
Hovězí vývar s nudličkami
N,D9 Divočák se se šípkovou, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí se se šípkovou, houskové knedlíky
Pórková polévka
N,D9 Kuřecí stehno na rozmarýnu, brambory
D2,9/2 Kuřecí stehno na rozmarýnu, brambory
Polévka čočková / polévka jáhlová
N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D2,9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Ovarová polévka s kroupami / hovězí s kapáním
N,D9 Rajská omáčka s hovězím masemy, těstoviny
D2,9/2 Rajská omáčka s hovězím masemy, těstoviny
Zelňačka s klobásou / bramboračka s masem
N,D

Vepřové na houbách, bramborové knedlíky

D2,9/2 Vepřové na žampionech, bramborové knedlíky

Neděle
19.4.

Sestavili: De Filippo

Zeleninová polévka
N,D

Hovězí pečeně protýkaná, rýže

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

**************** Přejeme Vám dobrou chuť !!! ***************

Jídelníček na týden od : 20. dubna

do : 26. dubna

Datum

dieta

Pondělí
20.4.

N,D9 Srbské žebírko, brambory

Úterý
21.4.

Středa
22.4.

Čtvrtek
23.4.

Pátek
24.4.

Sobota
25.4.

Neděle
26.4.

2015

oběd
Rajská polévka s rýží

D2,9/2 Vepřový plátek na žluté paprice, brambory
Drůbeží polévka s masem a nudličkami
N,D9 Vepřové maso na česneku, těstoviny
D2,9/2 Vepřové maso na kmíně, těstoviny
Jarní zeleninová polévka
N,D9 Bavorské vdolečky
D2,9/2 Sekaná pečeně dietní, šťouchané brambory, mrkvový salát
Fazolová polévka se skopovým masem, drůbeží s rýží
N,D9 Šunkofleky, kyselá okurka
D2,9/2 Šunkofleky, rajčatový salát
Polévka hrachová / žampiónový krém
N,D9 Smažený hermelín, bramborová kaše, hlávkový salát
D2,9/2 Kuřecí prsa v sýrové omáčce, brambory
Hovězí polévka s obrázky
N,D

Rybí prsty, brambory, kompot

D2,9/2 Tilapia filet na pažitce, brambory, kompot
Zeleninová polévka se strouháním
N,D9 Hamburská vepřová pečeně, houskové knedlíky
D2,9/2 Hamburská vepřová pečeně dietní, houskové knedlíky

Sestavili: De Filippo

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

**************** Přejeme Vám dobrou chuť !!! ***************

Jídelníček na týden od : 27. dubna

do : 3. května

Datum

dieta

Pondělí
27.4.

N,D9 Debrecínský guláš, těstoviny

Úterý
28.4.

Středa
29.4.

Čtvrtek
30.4.

Pátek
1.5.

Sobota
2.5.

Neděle
3.5.

2015

oběd
Hovězí vývar s rýží

D2,9/2 Debrecínský guláš dietní, těstoviny
Polévka z kapříků
N,D9 Vepřový přírodní plátek sypaný sýrem, br. kaše
D2,9/2 Vepřový přírodní plátek sypaný sýrem, br. Kaše
Polévka s drožďovými knedlíčky
N,D9 Moravský vrabec, špenát, houskové knedlíky
D2,9/2 Vepřové výpečky, brambory
Selská polévka
N,D9 Brokolicový nákyp, brambory
D2,9/2 Brokolicový nákyp, brambory
Polévka hovězín s játrovými knedlíčky
N,D9 Masová směs, rýže
D2,9/2 Masová směs dietní, rýže
Žampionový krém
N,D9 Francouzské brambory, kyselá okurka
D2,9/2 Brambory zapečené s dietním salámem, rajčatový salát
Žampionový krém
N,D9 Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, čer. Zelí
D2,9/2 Bramborové knedlíky plněné libovou šunkou, špenát

Sestavili: De Filippo

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

**************** Přejeme Vám dobrou chuť !!! ***************

