Jídelníček na týden od : 2 .listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

2.11.

Polévka vývar se zeleninou a sýrovým kapáním
brioška

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Úterý
3.11.

ovoce
Bílá káva, čaj

Polévka brokolicová/D4 zeleninová
přesnídávka

Sladký cottage

Bílá káva, čaj
Sestavili: Davídková

N,D9 Smažené rybí filé,bramborová kaše,červená řepa
D2,9/2 Rybí file zapečené se sýrem,bramb. kaše,salát z červ.řepy
D4 Rybí file zapečené se sýrem,bramb. kaše,salát z červ.řepy

Mléčný koktejl, čaj

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Hovězí znojemská pečeně,houskový knedlík
D2,9/2 Hovězí pečeně na zelenině, houskový knedlík
D4 Hovězí pečeně na zelenině, vídeňský knedlík

Chléb, pečivo, máslo

D9,9/2 Jogurt ovo dia

N,D9 Povidlové knedlíky kynuté,tvaroh(Dia posyp)
D2,9/2 Povidlové knedlíky kynuté,tvaroh(Dia posyp)
D4,9/4 Povidlové knedlíky bramborové,tvaroh(Dia posyp)
Polévka rajská s těstovinovou rýží

ovoce

Kakao, čaj

Pátek
6.11.

Vepřová plec přírodní,těstoviny
Polévka selská s masem

Chléb, pečivo, máslo

Čtvrtek Pomazánka tzatziky
5.11.

N,D9 Vepřová plec na paprice,těstoviny
D2,9/2 Vepřová plec na paprice,těstoviny
D4

Salámová varice

Středa Bábovka tvarohová
4.11. Dia bábovka

oběd

dieta

Pondělí Pomazánka z taveného sýra

do : 6 .listopadu 2015

Polévka čočková/kmínová s vejci
ovoce

N,D9 Vepřové ledvinky na cibulce,rýže
D2,9/2 Krůtí kostky na kmíně,rýže
D4 Krůtí kostky na kmíně,rýže

Večeře

svačina

Mléko

Salát z kuřecího masa,chléb

Sýrový

rajče

rohlík
Čaj
Mléko

Pečený králík,bramborové halušky

Pečivo
Čaj
Mléko

Mléčná rýže

Pečivo Dia jogurt
Chléb

oplatka,dia oplatka

Čaj
Chléb
BI FI

Polévka chalupnická
chléb,ovoce

drink
Mléko

Špecle s brynzou a slaninou

Pečivo Špecle se šunkou a tvarohem
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 . listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Cereálie
9.11. teplé mléko

ovoce

Bílá káva, čaj

D4

Chléb, pečivo, máslo

bebe
brumík

Středa Domácí pudink se šlehačkou
11.11. Dia pudink

ovoce

D2,9/2 Přírodní guláš,rýže
D4 Přírodní guláš,rýže
N,D9 Pečená kachna,bramborový knedlík,červené zelí
D2,9/2 Pečené kuře,brambory,míchaná zelenina na páře
D4 Pečené kuře,brambory,míchaná zelenina na páře
Polévka vývar s pohankou

ovoce

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Zapečené těstoviny s uzeninou,zelenin.čalámáda
D2,9/2 Zapečené těstoviny se šunkou,baby mrkev na bylink. másle
D4 Zapečené těstoviny se šunkou,baby mrkev na bylink. másle

Bílá káva, čaj

Sestavili: Davídková

N,D9 Španělský guláš rýže

Polévka rychlá s rýží

Čaj

Mléčný koktejl

Piškot s vanilkovým krémem
Polévka s luštěninovými knedlíčky/s krupicovými nočky

Bílá káva, čaj

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Večeře

svačina

Mléko
dalamánek

Těstovinový salát s masem a kukuřicí
chléb

D2,9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Úterý Pomazánka budapešťská
10.11.

Pátek Sýrový talířek 150gr.
13.11.

oběd

dieta

Polévka špenátová s párkem/ se šunkou

Chléb, pečivo, máslo

Čtvrtek Pomazánka z olejovek
12.11. vařené vejce

do : 13. listopadu 2015

Polévka cibulačka/mrkvová
přesnídávka

N,D9 Vepřová kýta na zázvoru,brambory
D2,9/2 Vepřová kýta na rajčatech,brambory
D4 Vepřová kýta na rajčatech,brambory

Čaj
Mléko
Croissant

Bramborová kaše,debrecínský párek
kuřecí párek,kompot

Čaj
Mléko

Tresčí játra,chléb,máslo

Pečivo Tuňák,chléb,máslo
Chléb
Čaj

Dia přesnídávka

Mulermilc Polévka masová krémová
h
pečivo,ovoce
Chléb
Čaj
Mléko

Jablečný závin z lístkového těsta

Pečivo bílá káva
Chléb

Dia závin

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 . listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Pomazánka z tvarůžků
16.11.

do : 20. listopadu 2015
oběd

dieta

Polévka frankfurtská/frankfurtská dietní
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

N,D9 Vepřové rizoto se sýrem,rajče
D2,9/2 Vepřové rizoto se sýrem,rajče
D4

Vepřové rizoto se sýrem,loupané rajče

Úterý
17.11.

Večeře

svačina

Mléko
Škvarková

Štouchané brambory,sázené vejce
Dušená zelenina

placka

Čaj

STÁTNÍ SVÁTEK

Středa Masová směs,jarní cibulka
18.11.

Polévka ragů
ovoce

Chléb, pečivo
Bílá káva, čaj

Čtvrtek Vánočka,džem,Dia džem
19.11. Dia vánočka

D4

Bílá káva, čaj
Sestavili: Davídková

Zapečené lazaně se špenátem
Hovězí polévka s celest.nudlemi/svítkem jídelna

ovoce

Kakao

Pátek Krupičná kaše s kakaem
20.11. Dia posyp

N,D9 Hrachová kaše,vejce,kyselá okurka
D2,9/2 Zapečené lazaně se špenátem

N,D9 Masový špíz se zeleninou,brambory
D2,9/2 Masový špíz se zeleninou,brambory
D4

Masový špíz se zeleninou,brambory
Polévka fazolová/z rajčat pasírovaná

ovoce

N,D9 Kuřecí řízek,šťouchané brambory
D2,9/2 Přírodní kuřecí řízek,šťouchané brambory
D4

Přírodní kuřecí řízek,šťouchané brambory

Mléko

Výběrová šunka,sýr 50gr.

Pečivo Chléb,brioška
Chléb
Čaj
jogurtový
nápoj

Hovězí vařené,rajská,těstoviny

Chléb
Čaj
Mléko

Lívanečky s povidly

Pečivo kakao
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 . listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Pomazánka ze strouhaného
23.11. sýra
Bílá káva, čaj

Chléb, pečivo, máslo

kinder
řez

ovoce

Bílá káva, čaj

Bílá káva, čaj
Sestavili: Davídková

N,D9 Hovězí svíčková pečeně,houskový knedlík
D2,9/2 Hovězí svíčková pečeně dietní,houskový knedlík
D4 Hovězí svíčková pečeně dietní,karlovarský knedlík
Polévka zeleninová s těstovinovou zavářkou

přesnidávka

Chléb, pečivo, máslo

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Květákovobrokolicový nákyp,brambory,kompot
D2,9/2 Brokolicový nákyp,brambory,kompot
D4 Baby mrkev s hráškem zapečená,brambory,kompot
Polévka rychlá s játrovými nočky

Čaj

Pátek Pomazánka drožďová
27.11.

Vepřové nudličky na bylinkách,rýže
Polévka gulášová/dietní gulášová

Chléb, pečivo, máslo

Čtvrtek Krajanka
26.11. Dia jogurt

N,D9 Vepřové nudličky po čínsku(pikantní)rýže
D2,9/2 Vepřové nudličky na bylinkách,rýže
D4

Čaj

Úterý Povidlový hřeben 2ks.
24.11. Dia hřeben 2ks.

oběd

dieta

Polévka celerová
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Úterý Pomazánka škvarková
24.11.

do : 27. listopadu 2015

N,D9 Vepřové jelítko,brambory,dušené zelí
D2,9/2 Masová hašé,brambory,jablečný kompot
D4

Masová hašé,brambory,jablečný kompot
Polévka kminová s kapáním

ovoce

Mléko
Dalamánek

Kuřecí rolka
těstoviny

Čaj
Mléko

Losos na másle,brambory

Pečivo kompot
Chléb
Čaj
Mléko

Danela paštika,chléb,pečivo

Pečivo rajče
Chléb
Čaj
Tavený sýr
50gr.

Polévka milionová
oplatka,Dia oplatka

Chléb
Čaj
Mléko

N,D9 Maminčino kuře(těstoviny,játra,slanina,žampiony)
D2,9/2 Maminčino kuře dietní(těstoviny,žampiony)

Chléb

Maminčino kuře dietní(těstoviny,žampiony)

Čaj

D4

Večeře

svačina

Brambory s tvarohem a pažitkou

Pečivo podmáslí

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 . listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Rohlík(houska)obložená
30.11. šunkou a sýrem 2ks.
ovoce

D4
ovoce

čaj,bílá káva

Středa Palačinka s ovocem a
2.12. šlehačkou

N,D9 Marinovaná krkovice,smetanovorozmarýnové brambory
D2, 9/2 Marinovaná kotletka,rozmarýnové brambory
D4 Marinovaná kotletka,rozmarýnové brambory
Polévka z rybího file

přesnídávka

Diabetická variace
Kakao

Dia posyp,ovoce

pečivo
čaj
Vepřový guláš,chléb
mléko
chléb
pečivo
čaj

D4

Pomazánka z hermelínu

Zapečené těstoviny s masem a

N,D9 Uzený hovězí jazyk,křenová omáčka,housk.knedlík
D2, 9/2 Křenová omáčka,vařený vepřový jazyk,housk.knedlík
D4

zeleninou

Dušený karbanátek,bramb.kaše,salát z červené řepy
Polévka uzená s kroupami/vývar s rýží

ovoce

Vltavín,máslo,chléb,pečivo

Hovězí pečeně protýkaná,rýže
Polévka zelňačka/porková jemná

čaj,bílá káva

Sestavili: Davídková

Obilná kaše se skořicí.posyp

chléb

N,D9 Smažený karbanátek,bramborová kaše,červená řepa
D2, 9/2 Dušený karbanátek,bramb.kaše,salát z červené řepy

máslo,chléb,pečivo

čaj,bílá káva

mléko

N,D9 Hovězí pečeně protýkaná,rýže
D2, 9/2 Hovězí pečeně protýkaná,rýže
D4

Čtvrtek Pomazánka zeleninová
3.12.

máslo,chléb,pečivo

Krůtí maso na bylinkách,těstoviny penne

Večeře

svačina

Polévka minestra

máslo,chléb,pečivo

Pátek
4.12.

N,D9 Krůtí maso na kari,těstoviny penne
D2, 9/2 Krůtí maso na bylinkách,těstoviny penne

Sýr tavený 50gr.džem
Dia džem

oběd

dieta

Polévka žampionový krém

čaj,švédský čaj

Úterý
1.12.

do : 4 . prosince 2015

Bešamelová omáčka,vařený vepřový jazyk,karl.knedlík

mléko

Jablečné řezy

chléb
pečivo
čaj

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

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

