Jídelníček na týden 6.10.2014-12.10.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
6.10.

oběd
Polévka frankfurtská/ s masovými nočky
Boloňské špagety,strouhaný sýr
Boloňské špagety,strouhaný sýr
Boloňské špagety,strouhaný sýr

Úterý
7.10.

Polévka rychlá s rýží
Hovězí guláš,špekové knedlíky
Hovězí guláš,karlovarské knedlíky
Hovězí guláš,bramborové nočky

Středa
8.10.

Polévka květáková/porková
Vepřová roláda,bramborová kaše
Vepřová roláda,bramborová kaše
Vepřová roláda,bramborová kaše

Čtvrtek
9.10.

Polévka rybí norská
Nudle s mákem,Dia posyp,kompot
Nudle s posypem-Dia piškoty,kompot
Nudle s drcenými piškoty,kompot

Pátek
10.10.

Polévka rajská s těstovinou
Rybí file po vídeňsku,brambory
Rybí file na rajčatech,brambory
Rybí file na rajčatech,brambory
Polévka ragů

11.X

Čočka s uzenou krkovičkou
Vepřový plátek, pažitková rýže

Neděle
12.X

Polévka krupicová s vejci
Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky
Hovězí svíčková na smetaně dietní, houskové knedlíky
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Jídelníček na týden 13.10.2014-19.10.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
13.10.

oběd
Polévka zeleninová s pohankou
Zálesácký guláš(hovězí,vepřové,houby)chléb,oplatka
Gulášek se žampiony,chléb,Dia oplatka
Gulášek se žampiony,chléb,Dia oplatka

Úterý
14.10.

Polévka slepičí s nudličkami
Fazolové lusky na smetaně,vařené vepřové,brambory
Vařené vepřové,zadělávaná zelenina,brambory
Vařené vepřové,zadělávaná zelenina,brambory

Středa
15.10.

Polévka cizrnová s párkem/hovězí s krupicovými noky
Zapečené těstoviny s uzeným masem,mrkvový salát
Zapečené těstoviny s krůtím masem masem,mrkvový salát
Zapečené těstoviny s krůtím masem masem,mrkvový salát

Čtvrtek
16.10.

Polévka špenátová
Krůtí řizek,bramborový salát,P.S.brambory,kompot
Přírodní krůtí plátek,lehký bramborový salát
Přírodní krůtí plátek,lehký bramborový salát

Pátek
17.10.

Polévka z jaternicového prejtu/masová krémová
Žemlovka s jablky
Dia žemlovka
Žemlovka s jablky

Sobota
18.X

Zelňačka s klobásou / bramboračka s masem
Tilapia filet na másle, bramborová kaše, školní salát
Tilapia filet na másle, bramborová kaše, mrkvový salát

Neděle
19.X

Zeleninová polévka
Cikánská hovězí pečeně, rýže
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Jídelníček na týden 20.10.2014-26.10.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
20.10.

oběd
Polévka čočková/zeleninová s bramborovými nočky
Vepřová játra na víně,rýže
Vepřové kostky na kmíně,rýže
Vepřové kostky na kmíně,rýže

Úterý
21.10.

Polévka z rybího file
Palačinky se zavařeninou,Dia zavařeninou
Krupicové knedlíčky s ovocným přelivem
Krupicové knedlíčky s ovocným přelivem

Středa
22.10.

Krkonošské kyselo/žampionový krém
Halušky se zelím a uzeninou
Vepřový plátek ,brambory,kompot
Vepřový plátek ,brambory,kompot

Čtvrtek
23.10.

Polévka rychlá s ovesnými vločkami
Králík na smetaně,houskový knedlík
Králík na smetaně,houskový knedlík
Králík na zelenině,brambory

Pátek
24.10.

Polévka drůbeží s rýží
Vařený hovězí krk,brambory,mrkev s hráškem
Vařený hovězí krk,brambory,mrkev s hráškem
Vařený hovězí krk,brambory,mrkev s hráškem

Sobota
25.X

Hovězí polévka s obrázky
Tilapia filet s dušenou zeleninou, šťouch. br., obloha
Tilapia filet s dušenou zeleninou, šťouch. br., rajčatový salát

Neděle
26.X

Hovězí vývar s vaječnou mlhovinou
Knedlo vepřo zelo
Knedlo vepřo špenát
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Jídelníček na týden 27.10.2014-2.11.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
27.10.

oběd
Polévka s drožďovými knedlíčky
Hrachová kaše,párek,vejce,okurka,smažená cibulka
Lazaně s masem a sýrem
Lazaně s masem a sýrem

Úterý
28.10.

Polévka petrželová
Hovězí pečeně na česneku,bramborový knedlík,špenát
Hovězí přírodní pečeně,bramborový knedlík,špenát
Hovězí přírodní pečeně,bramborový knedlík,špenát

Středa
29.10.

Polévka kapustová/porková s bílkem
Kuřecí rizoto,kompot
Kuřecí rizoto,kompot
Kuřecí rizoto,kompot

Čtvrtek
30.10.

Polévka sýrová
Pečená krkovička,americké brambory
Dušená kotleta,opečené brambory
Dušená kotleta,opečené brambory

Pátek
31.10.

Polévka brokolicová/hráškový krém
Masové kroketky v rajské omáčce,těstoviny
Masové kroketky v rajské omáčce,těstoviny
Masové kroketky v rajské omáčce,těstoviny

Sobota
1.XI

Drůbeží vývar s těstovinou
Bramborová kaše s klobáskou , zelný salát
Bramborová kaše s drůbežím párkem,mrkvový salát

Neděle
2.XI

Žampionový krém
Francouzské brambory, kyselá okurka
Brambory zapečené s dietním salámem, rajčatový salát

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Stejskalová RNT

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

