Jídelníček na týden 7.4.2014-13.4.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
7.4.

Úterý
8.4.

Středa
9.4.

Čtvrtek
10.4.

Pátek
11.4.

Sobota
12.4.

Neděle
13.4.

oběd
Krupicová s vejci
Krůtí guláš, těstoviny
Krůtí guláš přírodní, těstoviny
Krůtí guláš přírodní, těstoviny
Celerová polévka
Halušky s uzeným a se zelím
Přír.vepř.pečeně,bramb.knedlík,špenát
Přír.vepř.pečeně,bramb.knedlík,špenát
Polévka s drožďovými knedlíčky
Hovězí Esterházi,rýže
Přírodní hovězí pečeně,rýže
Přírodní hovězí pečeně,rýže
Hovězí polévka s játrovou zavářkou
Těstoviny,sýrová omáčka se šunkou a brokolicí
Těstoviny,sýrová omáčka se šunkou a brokolicí
Těstoviny,sýrová omáčka se šunkou a brokolicí
Houbová polévka/žampionová
Pštrosí vejce,bramborová kaše
Dušený karbanátek,br,kaše,kompot
Dušený karbanátek,br,kaše,kompot
Hovězí vývar
Francouzské brambory, kyselá okurka
Francouzské brambory dietní, červená řepa
Letní zeleninová polévka
Vepřové maso s cibulovou omáčkou, houskové knedlíky
Vepřový guláš dietní, houskové knedlíky

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 14.4.2014-20.4.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
14.4.

Úterý
15.4.

Středa
16.4.

Čtvrtek
17.4.

Pátek
18.4.

Sobota
19.4.

Neděle
20.4.

oběd
Slovenská zelná/vločková
Vepřové rizoto, kyselá okurka
Vepřové rizoto, rajský salát
Vepřové rizoto, mrkvový salát
Uzená s masem a rýží / porkový krém s noky
Čevabčiči, obloha, brambory, m.m.
Dušený karbanátek, brambory, m.m
Dušený karbanátek, brambory, m.m
Polévka zeleninová s noky
Vepřové plíčky na smetaně,houskový knedlík
Vepřová pečeně na zelenině, houskové knedlíky
Krůtí plátek na kmíně,brambory ,duš.zelenina
Rychlá v vejci
Kuře s nádivkou, brambory,špenát
Kuře s bylinkovou nádivkou,špenát
Kuře s bylinkovou nádivkou,špenát
Bramboračka
Bavorské vdolečky
Tvarohové taštičky s džemem,kompot
Tvarohové taštičky s džemem,kompot
Polévka kapustová s bramborem / zeleninová s bramborem
Čočka s párkem, kyselá okurka
Přírodní vepřový plátek, rýže
Hovězí vývar s játrovou rýží
Vepřová svíčková na smetaně, houskové knedlíky

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 21.4.2014-27.4.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
21.4.

oběd
Kmínová polévka
Velikonoční sekaná, brambory, kompot

Sobota
26.4.

Velikonoční sekaná dietní, brambory, kompot
Polévka celerová
Boloňské špagety
Lazaně s kuřecím masem
Lazaně s kuřecím masem
Hovězí polévka s vaječnou mlhovinou
Fazolové lusky na smetaně,vařené,vejce,brambory
Kuřecí závitek se zeleninou,brambory
Kuřecí závitek se zeleninou,brambory
Polévka hrachová/rajská
Smažené žampiony,brambory,tatarka
Královská zelenina na másle,brambory m.m
Královská zelenina na másle,brambory m.m
Česnečka/vývar s těstovinou
Šunkofleky, kyselá okurka
Šunkofleky, salát z červené řepy
Šunkofleky, pomeranč
Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, nudličkami
Vepřový závitek, rýže

Neděle
27.4.

Chalupnická polévka z podmáslí
Kuřecí prsa na žampionech, šťouchané brambory

Úterý
22.4.

Středa
23.4.

Čtvrtek
24.4.

Pátek
25.4.

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 28.4.2014-4.5.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
28.4.

Úterý
29.4.

Středa
30.4.

Čtvrtek
1.5.

oběd
Polévka hovězí vývar
Znojemská vepřová pečeně,houskový knedlík
Přírodní vepřová pečeně,houskový knedlík
Přírodní vepřová pečeně,houskový knedlík
Polévka z míchaných luštěnin/mrkvová
Rybí filé smažené, bramb. kaše, červená řepa
Rybí filé na bylinkovém másle, bramborová kaše, kompot
Rybí filé na bylinkovém másle, bramborová kaše, kompot
Fazolová polévka / zeleninová krémová
Španělský ptáček ,rýže
Hovězí závitek,rýže
Dušené hovězí,rýže
Zabíjačková ( prdelačka ) / žampiónový krém
Vepřové maso na slanině, bramborové knedlíky

Sobota
3.5.

Vepřové maso na kmíně, bramborové knedlíky
Polévka játrová/ jemná zeleninová
Hrachová kaše,párek,vejce,kyselá okurka
Halušky s teplou šunkou
Halušky s teplou šunkou
Frankfurtská polévka
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Neděle
4.5.

Drůbeží vývar s masem a nudličkami
Kuřecí prsíčka na zelenině, brambvory

Pátek
2.5.

Kuřecí prsíčka na zelenině, brambvory
De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Hasnedlová

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

