Jídelníček na týden 2.6.2014-8.6.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum

oběd

Pondělí

Kmínová s vejci

2.VI

Kuřecí čína,rýže
Kuřecí nudličky na porku,rýže
Kuřecí nudličky na porku,rýže

Úterý
3.6.

Hovězí vývar s kapáním
Fazole nakyselo,uzené,okurka
Halušky,teplá šunka,rajčatový salát
Halušky,teplá šunka,rajčatový salát

Středa
4.6.

Polévka minestra
Koprová omáčka,vařené hovězí,houskový knedlík
Smetanová omáčka,vařené hovězí,houskový knedlík
Vařené hovězí,brambory,dušená zelenina

Čtvrtek
5.6.

Zeleninová
Vepřové ledvinky na cibulce,těstoviny
Krůtí maso na žampionech,těstoviny
Krůtí maso na žampionech,těstoviny

Pátek
6.6.

Polévka petrželová
Sekaná pečeně,bramborová kaše,okurkový salát
Sekaná pečeně jemná,bramborová kaše,ledový salát
Sekaná pečeně jemná,bramborová kaše,ledový salát

Sobota
7.6.

Polévka ragů

Neděle
8.6.

Hovězí vývar s krupicovými nočky

Kuřecí plátek na ananasu,štouch.brambory s pažitkou

Vepřová písecká pečeně,houskové knedlíky

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 9.6.2014-15.6.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
9.6.

oběd
Polévka s vaječnou sedlinou
Marinovaná krkovička,americké brambory
Vepřová kotleta přírodní,opečené brambory
Vepřová kotleta přírodní,opečené brambory

Úterý
10.6.

Polévka rybí norská
Rýžový nákyp s ovocem,kompot (DIA nákyp)
Rýžový nákyp s ovocem,kompot
Rýžový nákyp s ovocem,kompot

Středa
11.6.

Polévka čočková/ jemná zeleninová
Segedinský guláš,houskový knedlík
Vepřové na rajčatech,houskový knedlík
Vepřové na rajčatech,houskový knedlík

Čtvrtek
12.6.

Polévka kapustová/polévka drůbeží
Smažená krůtí játra,brambory,tatarka
Vepřový špíz,brambory maštěné máslem
Vepřový špíz,brambory maštěné máslem

Pátek
13.6.

Česnečka / vývar s nudlemi
Poděbradská vepřová plec,těstoviny
Vepřové na kmíně,těstoviny
Vepřové na kmíně,těstoviny

Sobota
14.6.

Zelňačka s klobásou/bramboračka s masem
Vepřové na houbách, rýže
Vepřové na hrášku,rýže

Neděle
15.6.

Zeleninová polévka
Krůtí plátek na zázvoru,bramborová kaše

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 16.6.2014-22.6.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
16.6.

oběd
Polévka zapražená / bramboračka
Pastašuta(mletý mix,těstoviny,sýr)
Pastašuta(mletý mix,těstoviny,sýr)
Pastašuta(mletý mix,těstoviny,sýr)

Úterý
17.6.

Polévka ovesná
Pečené kuřecí stehno,brambory,rajčatový salát
Pečené kuřecí stehno,brambory,rajčatový salát
Pečené kuřecí stehno,brambory,rajčatový salát

Středa
18.6.

Polévka jitrnicová / jáhlová
Vepřové v mrkvi,brambory
Vepřové v mrkvi,brambory
Vepřové v mrkvi,brambory

Čtvrtek
19.6.

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
Hovězí štěpánská pečeně,rýže
Hovězí pečeně přírodní,rýže
Hovězí pečeně přírodní,rýže

Pátek
20.6.

Kuřecí indická /kuřecí jemná
Bramborové šišky s mákem m.m.kompot
Bramborové šišky s mákem,DIA cukr,kompot
Bramborové šišky s tvarohem,kompot

Sobota
21.6.

Polévka hovězí s obrázky
Rybí prsty,brambory,kompot
Tylápia filet na pažitce,brambory,kompot

Neděle
22.6.

Zeleninová polévka se strouháním
Křenová omáčka,vepřové maso vařené,houskový knedlík
Křenová omáčka dietní,vepř.maso,houskový knedlík

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 23.6.2014-29.6.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
23.6.

oběd
Polévka játrová / vývar s noky
Kuřecí maso na paprice,těstoviny
Kuřecí maso na zelenině,těstoviny
Kuřecí maso na zelenině,těstoviny

Úterý
24.6.

Polévka porková s vejcem
Plzeňský hovězí guláš,houskový knedlík
Přírodní hovězí guláš,houskový knedlík
Přírodní hovězí guláš,houskový knedlík

Středa
25.6.

Polévka z uzených stehen s rýží / špenátová
Žemlovka s jablky,DIA žemlovka
Žemlovka s jablky,DIA žemlovka
Žemlovka s jablky,

Čtvrtek
26.6.

Mrkvová
Moravský vrabec,bramborový knedlík,zelí
Pečená kýta,bramborový knedlík,špenát
Pečená kýta,bramborový knedlík,špenát

Pátek
27.6.

Chalupnická z podmáslí
Holandský řízek,brambory,červená řepa
Sekaný řízek,brambory,salát z červené řepy
Sekaný řízek,brambory,salát z červené řepy

Sobota
28.6.

Drůbeží vývar s těstovinou

Neděle
29.6.

Žampionový krém

Tortellini v rajčatové omáčce sypané sýrem

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

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

