Jídelníček na týden 5.5.2014-9.5.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
5.5.

oběd
Rychlá s vejci
Vepřová plec na žampionech,těstoviny
Vepřová plec na žampionech,těstoviny
Vepřová plec na žampionech,těstoviny

Úterý
6.5.

Hráškový krém
Kotlíkový guláš,chléb,oplatka,DIA oplatka
Kotlíkový guláš,chléb,oplatka
Kotlíkový guláš,chléb,oplatka

Středa
7.5.

Polévka zeleninová
Hovězí pečeně na česneku,bramb.knedlík.špenát
Hovězí pečně přírodní,bramb.knedlík,špenát
Hovězí pečně přírodní,bramb.knedlík,dušená mrkev

Čtvrtek
8.5.

Slepičí vývar s kapáním
Pečené kuřecí stehno,štouchané brambory
Pečené kuřecí stehno,štouchané brambory

Pátek
9.5.

Kuřecí vývar se špenátovými noky
Nudle se strouhaným perníkem,kompot
Nudle Se strouhaným perníkem,dia cukr,kompot
Nudle se strouhaným perníkem,kompot

Sobota
10.5.

Bramboračka s houbami / žampiony

Neděle
11.5.

Hovězí s krupicovými nočky

Boloňská omáčka, špagety

Vepřovy plátek přírodní , hrášková rýže
Vepřovy plátek přírodní ,dušená zelenina, hrášková rýže
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Jídelníček na týden 12.5.2014-16.5.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
12.5.

oběd
Polévka s vaječnou sedlinou
Boloňské špagety,strouhaný sýr
Boloňské špagety,strouhaný sýr
Boloňské špagety,strouhaný sýr

Úterý
13.5.

Polévka zapražená/porkový krém
Uzené kuřecí stehno,bramborová kaše,mrkvový salát
Pečené kuřecí stehno,bramborová kaše,mrkvový salát
Pečené kuřecí stehno,bramborová kaše,mrkvový salát

Středa
14.5.

Polévka rajská s rýží
Nastavovaná hrachová kaše,šunková klobása,okurka
Bramborová kaše,šunková klobása,rajský salát
Bramborová kaše,teplá šunka,hlávkový salát

Čtvrtek
15.5.

Polévka zeleninová s noky
Slovenská pochoutka,bramborový knedlík
Vepřové na kmíně,bramborový knedlík
Vepřové na kmíně,bramborový knedlík

Pátek
16.5.

Dršťková polévka/ s masovými nočky
Jablečné knedlíky kynuté,kysaná smetana,skořice,m.m.
Jablečné knedlíky tvarohové,bílý jogurt,skořice,m.m.
Jablečné knedlíky tvarohové,bílý jogurt,skořice,m.m.

Sobota
17.5.

Uzená polévka s rýží / hovězí s rýží
Kuře na paprice , těstoviny
Kuře na paprice dietní , těstoviny

Neděle
18.5.

Kmínová s vejci
Rajská omáčka s čufty , houskové knedlíky
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Jídelníček na týden 19.5.2014-23.5.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
19.5.

oběd
Kmínová polévka
Vepřová kýta na hořčici,houskový knedlík
Vepřová kýta přírodní,houskový knedlík
Vepřová kýta přírodní,těstoviny

Úterý
20.5.

Polévka celerová
Kuřecí nudličky na kari,rýže
Kuřecí nudličky na zelenině,rýže
Kuřecí nudličky na zelenině,rýže

Středa
21.5.

Polévka zabijačková/zeleninová
Bramborové nočky,povidlová omáčka s ořechy
Bramborové nočky s tvarohem,kompot
Bramborové nočky s tvarohem,kompot

Čtvrtek
22.5.

Zelninový vývar s luštěninovými noky/krupicové noky
Špekové knedlíky,červené zelí,cibulka
Karlovarský knedlík se šunkou,špenát
Karlovarský knedlík se šunkou,špenát

Pátek
23.5.

Česnečka/s ovesnými vločkami
Rajská omáčka,vařené hovězí,těstoviny
Rajská omáčka,vařené hovězí,těstoviny
Rajská omáčka,vařené hovězí,těstoviny

Sobota
24.5.

Hovězí polévka s masovou zavářkou

Neděle
25.5.

Chalupnická polévka z podmáslí

Treska filet na másle,štouch.brambory,obloha

Pečené kuře ala bažant , zeleninová rýže
Pečené kuře dietní , zeleninová rýže
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Jídelníček na týden 26.5.2014-30.5.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
26.5.

oběd
Polévka s játrovými knedlíčky
Čočka po srbsku,vejce,párek,kyselá okurka
Bramborová kaše,teplá šunka,rajče
Bramborová kaše,teplá šunka,rajče

Úterý
27.5.

Polévka porková s vejcem
Kančí maso po burgundsku,houskový knedlík
Hovězí pečeně na celeru,houskový knedlík
Hovězí pečeně na celeru,vařenébrambory

Středa
28.5.

Polévka žampionová
Krůtí řízek,bramborový salát(P.S.brambory,okurkový salát)
Krůtí plátek přírodní,brambory,mrkev s hráškem
Krůtí plátek přírodní,brambory,mrkev s hráškem

Čtvrtek
29.5.

Polévka špenátová
Vepřové srdce na slanině,špagety
Vepřové srdce přírodní,špagety
Vepřové srdce přírodní,špagety

Pátek
30.5.

Polévka vývar s těstovinou
Prejt,brambory,zelí
Haše,brambory,kompot
Haše,brambory,kompot

Sobota
31.5.

Hrachová polévka /hráškový krém
Smažené rybí filé,brambor.kaše,salát z čínského zelí
Přírodní rybí file,bramb,kaše,salát z čínského zelí

Neděle
1.6.

Drůbeží vývar s písmenky
Hamburská vepřová pečeně ,housk. knedlíky
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