Jídelníček na týden 30.6.2014-6.7.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum

oběd

Pondělí

Polévka cibulová/zeleninová

30.VI

Rybí rizoto se sýrem,okurka
Rybí rizoto se sýrem,rajský salát
Rybí rizoto se sýrem,kompot

Úterý
1.7.

Hovězí vývar s těstovinou
Štěpánská hovězí pečeně,houskový knedlík
Přírodní hovězí pečeně,houskový knedlík
Přírodní hovězí pečeně,houskový knedlík

Středa
2.7.

Polévka minestra
Bramborový guláš,chléb,oplatka,DIA oplatka
Bramborový guláš(jemný),chléb,oplatka,DIA oplatka
Bramborový guláš(jemný),chléb,oplatka

Čtvrtek
3.7.

Zeleninová
Smažený květák,brambory,tatarka
Míchaná zelenina zapečená se sýrem,brambory
Míchaná zelenina zapečená se sýrem,brambory

Pátek
4.7.

Polévka petrželová
Zapečené těstoviny se salámem , červená řepa
Zapečené těstoviny s vepřovým masem,salát z červené řepy
Zapečené těstoviny s vepřovým masem,salát z červené řepy

Sobota
5.7.

Drůbeží vývar s těstovinou
Hrachová kaše s dietním párkem
Kuřecí nudličky v mrkvi,brambory

Neděle
6.7.

Žampionový krém
Burgundská vepřová pečeně,houskový knedlík
Burgundská vepřová pečeně dietní ,houskový knedlík

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 7.7.2014-13.7.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
7.7.

oběd
Polévka s vaječnou sedlinou
Vepřová kotleta na zázvoru,rýže
Vepřová kotleta přírodní,rýže
Vepřová kotleta přírodní,rýže

Úterý
8.7.

Polévka rybí norská
Hrachová kaše,párek,okurka
Bramborová kaše,párek,broskvový kompot
Bramborová kaše,kuřecí plátek,broskvový kompot

Středa
9.7.

Polévka čočková
Platýz na másle,šťouchané brambory
Platýz na másle,šťouchané brambory
Platýz na másle,šťouchané brambory

Čtvrtek
10.7.

Polévka kapustová
Fazolový guláš,těstoviny
Přírodní hovězí guláš,těstoviny
Přírodní hovězí guláš,těstoviny

Pátek
11.7.

Česnečka / vývar s nudlemi
Bramborák,pikantní masová směs
Bramborové halušky,masová směs na porku
Bramborové halušky,masová směs na porku

Sobota
12.7.

Hovězívývar s vaječnou mlhovinou

Neděle
13.7.

Letní zeleninová polévka

Brambory zapečené s krůtím masem,špenátem a sýrem

Vepřové maso s cibulovou omáčkou ,houskový knedlík
Vepřový guláš dietní,houskový knedlík

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 14.7.2014-20.7.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
14.7.

oběd
Hovězí vývar s krupicovými noky
Milánské špagety , sýr
Milánské špagety , sýr
Milánské špagety , sýr

Úterý
15.7.

Polévka ovesná
Uzené kuřecí stehno,slaninové bramb.,salát z čínského zelí
Pečené kuřecí stehno,brambory,salát z čínského zelí
Pečené kuřecí stehno,brambory,salát z čínského zelí

Středa
16.7.

Polévka minestrone
Znojemská hovězí pečeně,rýže
Hovězí pečeně na zelenině,rýže
Hovězí pečeně na zelenině,rýže

Čtvrtek
17.7.

Polévka frankfurtská/jemná frankfurtská
Zapečená brokolice se šunkou,brambory ,m.m
Zapečená brokolice se šunkou,brambory ,m.m
Zapečená brokolice se šunkou,brambory ,m.m

Pátek
18.7.

Polévka porková
Vepřová pečeně,červené zelí,houskový knedlík
Vepřová pečeně,špenát,houskový knedlík
Vepřová pečeně,brambory,dušená zelenina

Sobota
19.7.

Polévka mrkvová s bramborem
Čočka s párkem,kyselá okurka
Přírodní vepřový plátek,rýže

Neděle
20.7.

Hovězí vývar s játrovou rýží
Vepřová svíčková na smetaně,houskový knedlík

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 21.7.2014-27.7.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
21.7.

Polévka vývar s kapáním
Katův šleh(ostrá masová směs)rýže
Kuřecí maso na žampionech,rýže
Kuřecí maso na žampionech,rýže

Úterý
22.7.

Polévka zelňačka s klobásou/kuřecí
Nudle s mákem ,kompot
Nudle s tvarohem , DIA posyp ,kompot
Nudle s tvarohem , DIA posyp ,kompot

Středa
23.VII

Polévka česneková/vývar s vejcem
Rajská omáčka , vařené hovězí,houskový knedlík
Rajská omáčka , vařené hovězí,houskový knedlík
Rajská omáčka , vařené hovězí,houskový knedlík

Čtvrtek
24.7.

Polévka sýrová
Jitrnička,brambory ,zelí
Bramborové halušky se šunkou a sýrem
Bramborové halušky se šunkou a sýrem

Pátek
25.7.

Slepičí polévka s masem a těstovinou
Fazolové lusky nakyselo,2ks.vařené vejce,brambory
Dušená zelenina,vařený vaječný bílek,brambory
Dušená zelenina,vařený vaječný bílek,brambory

Sobota
26.7.

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky,nudličkami

Neděle
27.VII

Chalupnická polévka z podmáslí

Vepřový závitek , rýže

Kuřecí prsa na zelenině,šťouchané brambory

De Filippo, Davídková

Změna

jídelníčku

Schválila: Hasnedlová

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 28.7.2014-3.8.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum

oběd

