Jídelníček na týden 3.11.2014-10.11.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
3.11.

oběd
Polévka masová krémová
Těstoviny primavera(zelenina,smetanová omáčka)
Těstoviny primavera(zelenina,smetanová omáčka)
Těstoviny primavera(zelenina,smetanová omáčka)

Úterý
4.11.

Polévka rychlá s rýží
Sekaná pečeně,bramborová kaše,okurka
Sekaná pečeně jemná,bramborová kaše,kompot
Sekaná pečeně jemná,bramborová kaše,kompot

Středa
5.11.

Polévka rajská s krupicovými nočky
Kuřecí prsa ala čína,rýže
Kuřecí prsa na porku,rýže
Kuřecí prsa na porku,rýže

Čtvrtek
6.11.

Polévka celerová
Segedinský guláš,houskový knedlík
Vepřové v mrkvi,brambory
Vepřové v mrkvi,brambory

Pátek
7.11.

Polévka ze zeleného hrášku
Hovězí na smetaně,těstoviny
Hovězí na smetaně,těstoviny
Hovězí na zelenině,těstoviny

Sobota
8.11.

Bramboračka s houbami / žampiony
Rybí prsty, bramborová kaše, zelný salát
Tilapia filet na rozmarýnu, bramborová kaše, salát z čínského zelí

Neděle
9.11.

Hovězí s krupicovými nočky
Vepřová pečeně po pražsku, rýže

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Stejskalová RNT

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 10.11.2014-14.11.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
10.11.

oběd
Polévka s játrovou rýží
Sladovnický guláš,chléb,oplatka/DIA oplatka
Přírodní guláš,chléb,oplatka/DIA oplatka
Přírodní guláš,chléb,oplatka

Úterý
11.11.

Polévka drůbeží s těstovinou
Brokolice zapečená se šunkou a sýrem,brambory
Brokolice zapečená se šunkou a sýrem,brambory
Brokolice zapečená se šunkou a sýrem,brambory

Středa
12.11.

Polévka špenátová
Uzený hovězí jazyk,křenová omáčka,knedlík
Vařené vepřové,pažitková omáčka,knedlík
Vařené vepřové,pažitková omáčka,knedlík

Čtvrtek
13.11.

Polévka fazolová/jáhlová
Rybí file na bylinkách a česneku,bramborová kaše
Rybí file na bylinkách,bramborová kaše
Rybí file na bylinkách,bramborová kaše

Pátek
14.11.

Polévka česneková/rychlá s vejci
Zapečené těstoviny s lečem a uzeninou
Zapečené těstoviny s krůtím masem a hráškem
Zapečené těstoviny s krůtím masem a hráškem

Sobota
15.11.

Uzená polévka s rýží / hovězí polévka s rýží
Čočka na sladkokyselo, máslo, vejce
Přírodní vepřová pečeně, houskové knedlíky, špenát

Neděle
16.11.

Polévka květáková / brokolivová
Debrecínský guláš, těstoviny
Debrecínský guláš dietní, těstoviny

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Stejskalová RNT

jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden 17.11.2014-21.11.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
17.11.

oběd
Francouzská cibulačka / kulajda
Kuřecí rizoto, rajčatový salát
Kuřecí rizoto, rajčatový salát

Úterý
18.11.

Polévka kmínová
Milánské špagety,sýr
Milánské špagety,sýr
Milánské špagety,sýr

Středa
19.11.

Polévka zeleninová s rybími knedlíčky
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Bramborové nočky s tvarohem , kompot

Čtvrtek
20.11.

Polévka mrkvová
Vepřové výpečky,brambory ,špenát
Vepřová kýta ,špenát,zelí
Vepřová kýta ,špenát,brambory

Pátek
21.11.

Polévka ovesná
Pečené kuře na červeném víně,rýže
Přírodní kuře,rýže
Přírodní kuře,rýže

Sobota
22.11.

Hovězí polévka s masovou zavářkou
Hrachová kaše s párkem
Párek, bramborová kaše, kompot

Neděle
23.11.

Chalupnická polévka z podmáslí
Hovězí na česneku, špenát, bramborové knedlíky
Hovězí na kmíně, špenát, bramborové knedlíky

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Stejskalová RNT

jídelníčku

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

Jídelníček na týden 24.11.2014-28.11.2014
N - nedietní strava, D2 - šetřící dieta, D9 - Dia, D9/2 - dia/šetřící

Datum
Pondělí
24.11.

oběd
Polévka hovězí s masem a kapáním
Čočka po srbsku vejce ,párek,cibulka,okurka
Rizoto s masem a zeleninou
Rizoto s masem a zeleninou

Úterý
25.11.

Polévka drožďová
Štěpánská hovězí pečeně,bramborová kaše
Hovězí pečeně,bramborová kaše
Hovězí pečeně,bramborová kaše

Středa
26.11.

Polévka houbový krém/žampionový krém
Krutí játra na maďarský způsob(ostrá),rýže
Krůtí játra přírodní,rýže
Přírodní vepřový plátek,rýže

Čtvrtek
27.11.

Polévka s vaječnou sedlinou
Špekové knedlíky s cibulkou,červené zelí
Bramborové halušky se šunkou a sýrem
Bramborové halušky se šunkou a sýrem

Pátek
28.11.

Polévka kapustová s bramborem/bramborová
Vepřová plec na paprice,těstoviny
Vepřová plec na paprice,těstoviny
Vepřová plec na kmíně,těstoviny

Sobota
29.11.

Polévka slovenská zelná / zeleninová polévka krémová
Smažené rybí file, brambor. kaše, školní salát
Přírodní rybí file,brambor. kaše, salát z čínského zelí

Neděle
30.11.

Drůbeží vývar s písmenkami
Vepřová pečeně na pepři, špenát, bramborové knedlíky
Vepřová pečeně přírodní, špenát, bramborové knedlíky

De Filippo, Davídková

Změna

Schválila: Stejskalová RNT

jídelníčku

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

