Jídelníček na týden od : 2 . března
Datum

snídaně

přesníd.

dieta

Pondělí Pomazánka z hermelínu
brioška
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
Pomazánka rybí

Čaj

Středa Makovec s citronovou polevou
4.3.
Dia makovec
ovoce
Kakao, čaj
přesnídávka

N,D9 Sýrová omáčka s kuřecí šunkou,těstoviny

N,D9 Námořnické maso(hovězí,č.víno,vejce)houskový knedlík
D2,9/2 Hovězí kostky přírodní,houskový knedlík
D4 Hovězí kostky přírodní,karlovarský knedlík

Mléčný koktejl, čaj
N Ochucená zakys.smetana

Sestavila: Davídková

D2,9/2 Přírodní čevabčiči,brambory,ledový salát
Polévka rajčatova s ovesnými vločkami

Polévka cibulačka/vývar z kostí se zel.hráškem

Chléb, pečivo, máslo

Bílá káva, čaj

D2,9/2 Čevabčiči,obloha,brambory
D4 Přírodní čevabčiči,brambory,ledový salát

D2,9/2 Sýrová omáčka jemná s kuř.šunkou,těstoviny
D4 Sýrová omáčka jemná s kuř.šunkou,těstoviny

Čtvrtek Pomazánka tvarohová
5.3.
s křenem

Chléb, pečivo, máslo

Krůtí maso na bylinkách, rýže
Polévka chalupnická z podmáslí

ovoce

D9,9/2 Jogurt ovo dia

N,D9 Krůtí maso po provensálsku,rýže
D2,9/2 Krůtí maso na bylinkách, rýže
D4

Chléb, pečivo, máslo

Pátek
6.3.

oběd
Polévka zeleninová s krupicovými noky

2.3.

Úterý
3.3.

do : 6. března

Polévka drůbeží s těstovinou
ovoce

N,D9 Vepřová kotleta po valašsku,brambory
D2,9/2 Vepřová kotleta na žampionech,brambory
D4 Vepřová kotleta na žampionech,brambory

2015
Večeře

svačina

Mléko

Boršč,chléb,ovoce

Pečivo Jemná bramborová polévka
Chléb
Čaj
Mléko
Pečivo
Čaj
Mléko

Bramborové knedlíky s vajíčkem
kefír
Bramborové knedlíky se sýrem
kefír
Šunkový závitek v aspiku,chléb

Pečivo ovocná přesnídávka
Chléb
Čaj
Kefír

Brambory s tvarohem,kompot
Brambory s tvarohem,jabl.kompot

Chléb
Čaj
Mléko

Drůbeží játra na slanině,rýže

Pečivo Drůbeží srdíčka,rýže
Chléb
Čaj

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

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

Jídelníček na týden od :9 . března
Datum

snídaně

Pondělí Termix
9.3.

přesníd.

ovoce

Pomazánka z tav.sýra

Polévka kmínová s vejcem
brioška

Chléb, pečivo, máslo

Polévka ovarová s kroupami/zeleninová
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Polévka brokolicový krém
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Tvarohová bábovka

Kakao
Sestavila: Davídková

N,D9 Karbanátek,bramborová kaše, okurka
D2,9/2 Jemný karbanátek,bramborová kaše,rajče
D4 Jemný karbanátek,bramborová kaše,rajče loupané

Bílá káva, čaj
Dia bábovka

N,D9 Rýžový nákyp s jablky a skořicí,kompot
D2,9/2 Rýžový nákyp s jablky a skořicí,kompot,Dia nákyp
D4 Rýžový nákyp s jablky a skořicí,kompot

Čaj

Pátek
13.3.

N,D9 Pečený vepřový bůček,bramborový knedlík,zelí
D2,9/2 Pečená kotleta,bramborový knedlík špenát
D4 Pečená kotleta,bramborový knedlík, špenát jemný

mléčný koktejl, čaj

Čtvrtek Míchaná vajíčka
13.3.

N,D9 Šunkové rizoto se zeleným hráškem,strouhaný sýr
D2,9/2 Šunkové rizoto se zeleným hráškem,strouhaný sýr
D4 Šunkové rizoto se zeleným hráškem,strouhaný sýr

Bílá káva, čaj

Středa Pomazánka tuňáková
11.3.

oběd

dieta

Kulajda

Chléb, pečivo, máslo

Úterý
10.3.

do : 13. března 2015

Polévka čočková/rýžová
přesnídávka

N,D9 Hovězí na houbách,těstoviny
D2,9/2 Hovězí na žampionech,těstoviny
D4 Hovězí na žampionech,těstoviny

Večeře

svačina

Mléko

Lívance,ovoce,sladký tvaroh

Pečivo Dia tvaroh
Chléb
Čaj
Mléko
Croissant

Vařené hovězí žebro,křen,hořčice,chléb
Vařené hovězí žebro,chléb,vařená řepa

Čaj
Mléko

Bystřická pomazánka se šunkou

Pečivo Pečivo,rajče
Chléb
Čaj
Led.
Káva

Rybí rizotko,okurka
rajče

Chléb
Čaj
Mléko

Domací smetanový dort(za studena)

Pečivo Domácí jogurtový dort(za studena)
Chléb
Čaj

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

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

Jídelníček na týden od : 16 . března
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Loupák, máslo
16.3. džem,Dia džem
Kakao

N,D9 Milanské špagety sypané sýrem
D2,9/2 Milanské špagety sypané sýrem
D4

přesnídávka

Bílá káva, čaj

N,D9 Staročeský řizek kuřecí(česnek,major) šťouchané brambory
D2,9/2 Přírodní kuřecí řizek.mrkev s hráškem,brambory
D4

Středa Salámová variace
18.3.

ovoce

Mléčný koktejl

N,D9 Jahodové knedlíky kynuté s tvarohem
D2,9/2 Jahodové knedlíky z tvar.těsta s tvarohem
D4

Čtvrtek Pomazánka z uzeného sýru
19.3.

Jahodové knedlíky z tvar.těsta s tvarohem
Polévka masová krémová

ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

N,D9 Mexické fazole,chléb,croissant,Dia brioška
D2,9/2 Dušená zelenina na másle,brambory,croissant,Dia brioška
D4

Obložený chlebíček

Sestavila: Davídková

Přírodní kuřecí řizek.mrkev s hráškem,brambory
Polévka rybí s opraženopu krupicí

Chléb, pečivo, máslo

Švédský čaj, čaj

Milanské špagety sypané sýrem
Polévka z vaječné jíšky

Chléb, pečivo, máslo

šunka,sýr,vejce

oběd

dieta

Polévka drůbeží s kapáním
ovoce

Úterý Drožďová pomazánka
17.III

Pátek
20.3.

do : 20. března 2015

Dušená zelenina na másle,brambory,croissant,Dia brioška
Polévka bramborovo zeleninová pasírovaná

croissant

N,D9 Segedinský guláš , knedlík
D2,9/2 Přírodní guláš, knedlík
D4

Přírodní gulaš,těstoviny

Večeře

svačina

Mléko

Lepenice,šunková klobása

Pečivo

D4 Bramborová kaše,jemný párek

Chléb

kompot

Čaj
Mléko
Zákusek

Polévka masová krémová,chléb
ovoce

Čaj
Mléko

Vepřová konzerva

Pečivo Chléb, máslo
Chléb

Croissant

Čaj
mléčný
koktejl

Škubánky s mákem,kompot

Chléb

Škubánky s tvarohem,jabl.kompot

Dia posyp

Čaj
Mléko

Krůtí na kmíně,rýže

Pečivo
Chléb
Čaj

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

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

Jídelníček na týden od : 23 . března
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Uherská pěna
23.3.
Bílá káva, čaj

D4
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Čaj

Středa Ořechové řezy s vanilkovým
25.3. krémem

ovoce

Kakao

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
Džem,Dia džem
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
Sestavila: Davídková

Mléko

N,D9 Rybí prsty smažené,brambory,červená řepa
D2,9/2 Rybí file na másle,brambory,salát z červené řepy
D4 Rybí file na másle,brambory,salát z červené řepy
N,D9 Hrachová kaše,sázené vejce,opečená slanina,okurka
D2,9/2 Bramborová kaše,jemný párek,jablečný kompot
D4

Tavený sýr 50gr.

Bramborová kaše,jemný párek,jablečný kompot
Polévka rychlá s rýží

ovoce

N,D9 Marinovaná krkovička,smetanové brambory
D2,9/2 Marinovaná kotleta v čerstvých bylinkách,vařené brambory
D4

Chléb

Polévka špenátová s mrkvovými noky

Polévka hovězí s masem a mušličkami
přesnidávka

Mléko

Marinovaná kotleta v čerstvých bylinkách,vařené brambory

Dršťková polévka,chléb

Pečivo Jemná dršťková,chléb
Čaj

N,D9 Plzeńský karbonát(hov.maso,pivo,páreček)br.kaše
D2,9/2 Hovězí pečeně na celeru,bramborová kaše
D4 Hovězí pečeně na celeru,bramborová kaše

Večeře

svačina

Zapečené těstoviny s rajčaty a sýrem

Polévka zeleninová

Dia řezy

Pátek
27.3.

N,D9 Zapečené těstoviny s lečem a sýrem
D2,9/2 Zapečené těstoviny s rajčaty a sýrem

Pomazánka z rybího filé

Čtvrtek Žervé
26.3.

oběd

dieta

Polévka slepičí s játrovými knedlíčky
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Úterý
24.3.

do : 27. března 2015

ovocná přesnídávka
Ovesná kaše se skořicí

Dalamáne Dia posyp,přesnídávka
k

Čaj
Mléko

Sýr Vltavín

Pečivo Chléb, máslo, rajské,brioška
Chléb
Čaj
Ledová Pečený králík,bramborová kaše
káva
Chléb
Čaj
Mléko

Kuřecí kousky na kmíně,rýže

Pečivo
Chléb
Čaj

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

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

Jídelníček na týden od : 30 . března
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Cereálie s mlékem
30.3. máslo,chléb,pečivo
ovoce

N,D9 Krutí játra na víně s jablky,rýže
D2, 9/2 Kuřecí kousky na kmíně,rýže
D4

Sýrová variace
máslo,chléb,pečivo

ovoce

N,D9 Ruský biftek,houskový knedlík
D2, 9/2 Masový klops na zelenině,karlovarský knedlík
D4 Masový klops na zelenině,karlovarský knedlík
Polévka vývar z kostí s nočky

přesnídávka

Kakao

máslo,chléb,pečivo
čaj,bílá káva
Sestavila: Davídková

pečivo
čaj
Kulajda,ovoce
mléko
chléb
pečivo
čaj

Pomazánkové máslo,chléb,
ovocná přesnídávka

Polévka z míchaných luštěnin/jemná gulášová

Párek,chléb,hořčice

Pečené kuře,šťouchané brambory

rajče,loupané rajče

Pečené kuře,šťouchané brambory

Masová směs
jarní cibulka

Pasta-šuta,sýr

chléb

Pečené kuře,šťouchané brambory

brioška

mléčný koktejl

Pátek
3.4.

mléko

N,D9 Pikantní guláš z divočáka,chléb,oplatka, Dia oplatka
D2, 9/2 Kotlíkový guláš jemný,chléb,oplatka
D4 Kotlíkový guláš jemný,chléb,oplatka

Čtvrtek Vaječná hrudka
2.4.
džem,Dia džem
máslo,chléb,pečivo

Kuřecí kousky na kmíně,rýže

Večeře

svačina

Polévka sýrová

čaj,bílá káva

Středa Tvarohový šáteček
1.4.
Dia šáteček

oběd

dieta

Polévka mrkvová

čaj,švédský čaj

Úterý
31.3.

do : 3 . dubna 2015

Polévka zeleninová
ovoce

N,D9 Zapečené rybí filé s nivou,brambory,mrkvový salát
D2, 9/2 Zapečené rybí file s eidamem,brambory,mrkvový salat
D4

Zapečené rybí file s eidamem,brambory,mrkvový salat

mléko

Halušky s tvarohem,kompot,

chléb

mléko

pečivo
čaj

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

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

