Jídelníček na týden od : 4 . května
Datum

snídaně

Pondělí Eidam, džem,Dia džem
4.5.

Úterý
5.5.

přesníd.

do : 8. května
oběd

dieta

2015
Večeře

svačina

Polévka hovězí s mlhovinou

Mléko

Vepřová plec na leču, těstoviny

Pečivo ledový salát

Chléb, pečivo, máslo

Vepřová plec na rajském protlaku, těstoviny

Chléb

Bílá káva, čaj

Vepřová plec na rajském protlaku, těstoviny

Čaj

ovoce

Krabí pomazánka

Polévka špenátová
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Čaj

Středa Ořechová bábovka
6.5.
Dia ořechová bábovka

D2,9/2 Kuřecí rizoto, salát z loupaných rajcat
Polévka drůbeží se strouháním
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

N,D9 Plíčky na smetaně, houskový knedlík
D2,9/2 Krůtí plátek,baby mrkev,brambory
D4 Krůtí plátek,baby mrkev,brambory

Kakao

Čtvrtek Vaječná omeleta
7.5.

D2,9/2 Kuřecí rizoto, okurkový salát
D4 Kuřecí rizoto, rajčatový salát

Polévka s játrovými knedlíčky
přesnídávka

N,D9 Nastavovaná kaše s cibulkou,šunková klobása,okurka
D2,9/2 Bramborová kaše, dietní párek,salát z čínského zelí
D4 Bramborová kaše, dietní párek,salát z čínského zelí

Mléko

Čevabčiči,bramborová kaše

Lazaně s vepř.masem a sýrem

Pečivo
Čaj
Mléko

Šumavský sulc, chléb, cibulka, ocet

Pečivo D4 šunka, pečivo,loup.rajče
Chléb
Čaj
Kefír

Pečené kuřecí stehno, rýže

Chléb
Čaj

Pátek
8.5.

Sestavila: Davídková

STÁTNÍ
SVÁTEK
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 : 11 . května
Datum

snídaně

Pondělí Sýr 50gr.nugeta
11.5. Dia džem

přesníd.

ovoce

Jogurt ovocný

Polévka masový krém
brioška

Chléb, pečivo, máslo

Polévka kmínová s vejcem
ovoce

Polévka gulášová/jemná gulášová
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Paštiková pěna

Polévka hovězí s kapáním
přesnídávka

Chléb, pečivo, máslo
mléčný koktejl, čaj
Sestavila: Davídková

N,D9 Nudle s tvarohem, mandarinkový kompot
D2,9/2 Nudle s tvarohem, mandarinkový kompot
D4 Nudle s tvarohem, mandarinkový kompot

Čaj , mléčný koktejl

Pátek
15.5.

N,D9 Štěpánská hovězí pečeně, rýže
D2,9/2 Štěpánská hovězí pečeně dietní, rýže
D4 Štěpánská hovězí pečeně dietní, rýže

Kakao

Čtvrtek Škvarková pomazánka
14.5.

N,D9 Špekové knedlíky maštěné cibulkou, červené zelí
D2,9/2 Karlovarský knedlík se šunkou, jemný špenát
D4 Karlovarský knedlík se šunkou, jemný špenát

Bílá káva, čaj

Středa Linecké rohlíčky
13.5. Dia brioška

N,D9 Čočka po srbsku, vařené vejce(2ks),okurka
D2,9/2 Špenátové lazaně se sýrem
D4 Špenátové lazaně se sýrem

mléčný koktejl, čaj
Dia jogurt

oběd

dieta

Polévka drožďová

Chléb, pečivo, máslo

Úterý
12.5.

do : 15. května 2015

N,D9 Rybí file po provensálsku, bramborová kaše
D2,9/2 Rybí file po provensálsku, bramborová kaše
D4 Rybí file po přírodní, bramborová kaše

Večeře

svačina

Mléko

Hovězí plátek na žampionech

Pečivo těstoviny
Chléb
Čaj
Mléko
Croissant

Losos na másle, brambory
červená řepa

Čaj
Mléko

Bavorská sekaná,chléb,hořčice,kozí roh

Pečivo Bavorská sekaná,chléb,červená řepa
Chléb
Čaj
Led.
Káva

Kuřecí roláda,bramb.kaše

Chléb
Čaj
Mléko

Lívance se skořicí,ovofit, kakao

Pečivo Dia posyp
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 : 18 . května
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Pomaz. tvarohová s pažitkou
18.5. chléb, pečivo, máslo

D4

džem, Dia džem

přesnídávka

Bílá káva, čaj

N,D9 Smažené rybí file,brambory,salát z červené řepy
D2,9/2 Rybí file na másle,brambory, salát z červené řepy
D4

Středa Krupicová kaše se skořicí
20.5. Dia posyp

ovoce

N,D9 Hovězí maso vařené,znojemská omáčka, knedlík houskový
D2,9/2 Hovězí maso,pažitková omáčka, knedlík houskový
D4

Hovězí maso,pažitková omáčka,brambory
Polévka zeleninová s pohankou

ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

N,D9 Pečené kachní stehno, bramborový knedlík,červené zelí
D2,9/2 Pečené kuřecí stehno na másle, br.knedlík,jemný špenát
D4

Vaječná smaženka

Pečené kuřecí stehno na másle, br.knedlík,jemný špenát
Polévka hovězí s játrovou rýží

kinder
řez

Sestavila: Davídková

Rybí file na másle,brambory, salát z červené řepy
Polévka celerový krém

Čaj

Švédský čaj, čaj

Pasta šuta dietní, strouhaný sýr
Polévka vývar s kapáním

Chléb, pečivo, máslo

Pátek
22.5.

N,D9 Pasta šuta, strouhaný sýr
D2,9/2 Pasta šuta dietní, strouhaný sýr

Pom. zeleninová

Čtvrtek Pomazánkové máslo
21.5.

oběd

dieta

Polévka kapustová se slaninou/petrželová
ovoce

Bílá káva

Úterý
19.5.

do : 22. května 2015

N,D9 Vepřová roláda šumavská(uzenina,vejce,okurky),br. kaše
D2,9/2 Vepřová roláda se zeleninou,bramborová kaše
D4

Vepřová roláda se zeleninou,bramborová kaše

Večeře

svačina

Mléko

Polévka dršťková,chléb

Pečivo jemná dršťková
Chléb
Čaj
Mléko

Ovesná kaše s kakaem a čokoládou

Pečivo Dia posyp, Dia čokoláda
Chléb
Čaj
Mléko

Almette sýr, chléb, ovoce

Pečivo
Chléb
Čaj
mléčný
koktejl

Brambory s tvarohem a pažitkou
podmáslí

Chléb
Čaj
Mléko

Buřty pečené na pivu, chléb

Pečivo Dietní párek, chléb, ovoce
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 : 25 . května
Datum

snídaně

Pondělí Smetánek
25.5. Jogurt dia

přesníd.

Bílá káva, čaj

D4
ovoce

Čaj

N,D9 Sekaná,bramborový salát,(PS štouchané brambory)
D2,9/2 Jemná sekaná, lehký bramborový salát
D4 Jemná sekaná, lehký bramborový salát
Polévka hráškový krém

ovoce

Kakao

Čtvrtek Obložená houska
28.5.

Těstoviny zapečené se špenátem a krůtím masem
Polévka zapražená

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Hovězí plátek na pepři,rýže
D2,9/2 Hovězí plátek přírodní, rýže
D4 Hovězí plátek přírodní, rýže
Polévka cibulačka/z jarní zeleniny

přesnidávka

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Pátek
29.5.

N,D9 Těstoviny zapečené se špenátem a uzeným masem
D2,9/2 Těstoviny zapečené se špenátem a krůtím masem

Pomazánka Vaječná

Středa Mufinka
27.5.

oběd

dieta

Polévka vývar se žemlovými knedlíčky
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Úterý
26.5.

do : 29. května 2015

N,D9 Srbské ražniči, bramborová kaše
D2,9/2 Krůtí ražniči,mrkev s hráškem,bramborová kaše
D4

Šunkové koleno

Krůtí ražniči,mrkev s hráškem,bramborová kaše

Mléko
Chléb
Čaj
Mléko

Palačinky s džemem

Dalamáne ovocný salát
k

Čaj
Mléko

Farmářský jogurt, máslo

Pečivo Chléb, pečivo
Chléb
Čaj
Ledová Těstovinový salát s tuňákem
káva Brioška
Chléb
Čaj
Vepřové kostky na kmíně, rýže

Škubánky s mákem, kompot hruškový

kinder

Chléb, pečivo, máslo

Škubánky s perníkem, kompot jablečný

řez

Bílá káva, čaj

Škubánky s perníkem, kompot jablečný

čaj

Sestavila: Davídková

Pečený králík na zelenině

Pečivo šťouchané brambory

Polévka drůbeží s těstovinou
ovoce

Večeře

svačina

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

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

