Jídelníček na týden od : 2 . května
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Játrová paštika

oběd

dieta

Brokolicová polévka

2.5.

ovoce
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Úterý
3.5.

do : 6. května

N,D9 Vepřové maso na slanině, těstoviny
D2,9/2 Vepřové maso na kmíně, těstoviny
D4,4/9 Vepřové maso na kmíně, těstoviny
Hovězí vývar s drobením

Míchaná vájíčka
brioška

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Středa Jahodový koláč s drobenkou
4.5.
Dia koláč

N,D9 Kuřecí čína, rýže
D2,9/2 Kuřecí čína, rýže
D4,4/9 Kuřecí čína, rýže
Polévka kmínová s kapáním

ovoce

N,D9 Hovězí znojemská pečeně, houskový knedlík
D2,9/2 Přírodní hovězí pečeně, houskový knedlík
D4,4/9 Přírodní hovězí pečeně, karlovarský knedlík

Čtvrtek Šunková pěna
5.5.

Žampiónový krém
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Pátek
6.5.

Sýr žervé bylinkový

Bílá káva, čaj
Sestavila: Davídková

Mléko
Chléb
Čaj
Mléko

Polévka kulajda

Pečivo Pečivo
Chléb
Čaj
Mléko

Salám vysočina / kuřecí šunka

Pečivo Chléb, máslo
Chléb
Čaj
Mléko

D2,9/2 Těstoviny zapečené s dietním salámem, rajčatový salát
D4,4/9 Těstoviny zapečené s dietním salámem, rajčatový salát

jogurt

N,D9 Rybí file pečené, bramborová kaše, míchaný kompot

Dukátové buchtičky s vanil. krémem

Pečivo

Bílý

D2,9/2 Rybí file pečené, bramborová kaše, míchaný kompot
D4,4/9 Rybí file pečené, bramborová kaše, míchaný kompot

Večeře

svačina

N,D9 Těstoviny zapečené se salámem,zeleninová čalamáda

Polévka hrstková
přesnídávka

Chléb, pečivo, máslo

2016

Kuřecí roláda, rýže
Rajčatový salát

Čaj
Mléko

Javořické párky s hořčicí, máslo, chléb

Pečivo
Chléb
Čaj

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucí stravování.

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

Jídelníček na týden od : 9 . května
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Pomazánka sýrová
9.5.

ovoce

Salám šunkový

Uzená polévka s masem a kroupami/hov.vývar s bulgurem
brioška

Středa Pomazánka z tresčích jater
11.5.

Polévka ragů
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Italská s nudličkami

Šlehaný tvaroh s ředkvičkami

ovoce
Chléb, pečivo, máslo
Džem 20 gr / dia džem 20 gr

Kakao, čaj
Sestavila: Davídková

N,D9 Hrachová kaše, drůbeží párky, okurka
D2,9/2 Bramborová kaše, kuřecí párek, rajče
D4,4/9 Bramborová kaše, kuřecí párek, rajče

Bílá káva, čaj

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Žemlovka s jablky, tvarohem
D2,9/2 Žemlovka s jablky, tvarohem
D4,4/9 Žemlovka s jablky, tvarohem

Čaj

Sýr plátkový

N,D9 Rybí karbanátek, br.kaše, okurkový salát
D2,9/2 Rybí karbanátek dušený, br.kaše, ledový salát
D4,4/9 Rybí karbanátek dušený, br.kaše, ledový salát

Bílá káva, čaj

Pátek
13.5.

N,D9 Vepřové rizoto, kyselá okurka
D2,9/2 Vepřové rizoto, rajský salát
D4,4/9 Vepřové rizoto, rajský salát

Chléb, pečivo, máslo

Čtvrtek
12.5.

oběd

dieta

Polévka čočková/vločková

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Úterý
10.5.

do : 13. května 2016

Polévka rychlá s vejci
přesnídávka

N,D9 Vepřová pečeně, brambory,dušená zelenina
D2,9/2 Vepřová pečeně, brambory,dušená zelenina
D4,4/9 Vepřová pečeně, brambory,dušená zelenina

Večeře

svačina

Mléko

Brambory s tvarohem, mléko

Pečivo
Chléb
Čaj
Mléko

Obilná kaše s kakaem, m.m.

Pečivo Dia kaše
Chléb
Čaj
Mléko

N,D9 Sardinky v oleji, máslo, chléb

Pečivo D2,9/2 Sardinky v tomat., máslo, chléb
Chléb
Čaj
Mléko

Polévka zeleninová s vepřovým masem

Sýr 50gr. Chléb
Chléb
Čaj
Mléko

Kuřecí nudličky na bylinkách

Pečivo Šťouchané brambory
Chléb
Čaj

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucí stravování.

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

Jídelníček na týden od : 16 . května
Datum

snídaně

Pondělí Ovocné müsli
16.5.

přesníd.

Bílá káva, čaj
brioška

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
ovoce

Mléko
Chléb
Čaj
Mléko
Pečivo
Chléb

D4,4/9 Přírodní guláš, karlovarský knedlík
Polévka bramborová s masem

Mléko

Sýr Philadelphia, rajské

Paštika

Chléb, máslo

Čaj

Chléb

D4,4/9 Nudle s tvarohem, kompot

Čaj

Polévka z červené řepy

Čaj
Dia vánočka,Dia džem
Kakao
Sestavila: Davídková

N,D9 Staročeský kuřecí řízek, bramborová kaše
D2,9/2 Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše
D4,4/9 Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše
Hovězí polévka s vaječnou mlhovinou

Vánočka,maslo,džem
ovoce

Polévka norská rybí, pečivo

N,D9 Maďarský guláš, houskové knedlíky
D2,9/2 Přírodní guláš,houskový knedlík

Bílá káva, čaj

Chléb, pečivo, máslo

Těstoviny s brokolicí a smetanou

Pečivo Ovoce

Chléb, pečivo, máslo

ovoce

Večeře

svačina

N,D9 Nudle s mákem, kompot
D2,9/2 Nudle s tvarohem, kompot

Čtvrtek Pomazánka z olejovek
19.5.

Pátek
20.5.

N,D9 Vepřová plec na paprice, těstoviny
D2,9/2 Vepřová plec na paprice dietní, těstoviny
D4,4/9 Vepřová plec na paprice dietní, těstoviny
Polévka drůbeží s nudličkami

Cottage

Středa Šunka
18.5.

oběd

dieta

Polévka celerová
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Úterý
17.5.

do : 20. května 2016

Mléko

Zapékané lazáně s kuřecím masem

Pečivo
Chléb
Čaj
Mléko

N,D9 Bramb. kned. plněné uzeným, zelí, cibulka
D2,9/2 Bramb. knedlík plněné dietním salámem, špenát

Chléb

D4,4/9 Bramb. knedlík plněné dietním salámem, špenát

Čaj

Dort za studena s jahodami

Pečivo

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucí stravování.

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

Jídelníček na týden od : 23 . května
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Vaječná omeleta s hráškem
23.5.
Bílá káva, čaj
Pudink
Pudink dia

brioška

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Středa Loupák 2ks
25.5.

ovoce

Čtvrtek Pomazánka z tuňáka
26.5.
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

přesnídávka

Bílá káva, čaj
Sestavila: Davídková

Mléko

N,D9 Kuřecí stehno alá bažant, dušená rýže
D2,9/2 Kuřecí stehno na rajčatech, dušená rýže
D4,4/9 Kuřecí stehno na rajčatech, dušená rýže
N,D9 Hovězí pečeně na porku, bramb. kaše
D2,9/2 Hovězí pečeně na porku, bramb. kaše
D4,4/9 Hovězí pečeně na porku, bramb. kaše
Bramboračka s houbami / žampiony

Budapešťská pomazánka
Chléb, pečivo, máslo

Chléb

Slepičí polévka s masem a písmenky
ovoce

Mléko

D4,4/9 Vepřový guláš přírodní s dietním párkem, těstoviny
Polévka chalupnická z podmáslí
N,D9 Uzená krkovička, špenát, br. knedlík
D2,9/2 Vepř.pečeně z kýty, špenát, br. knedlík
D4,4/9 Vepř.pečeně z kýty, špenát, br. knedlík

N,D9 Kuřecí plátek plátek, fazole po maďarsku
D2,9/2 Kuřecí plátek, zeleninový kuskus
D4,4/9 Kuřecí plátek, zeleninový kuskus

Večeře

svačina

N,D9 Debrecínský guláš, těstoviny
D2,9/2 Vepřový guláš přírodní s dietním párkem, těstoviny

Hovězí polévka s játrovou zavářkou

Kakao, čaj

Pátek
27.5.

oběd
Drožďová polévka/D4 zeleninová

ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Úterý
24.II

dieta

do : 27 . května 2016
Polévka špenátová s opeč. párky

Pečivo Chléb, oplatka, dia oplatka
Čaj
Drůbeží srdíčka na kmíně, rýže

Pečivo
Chléb
Čaj
Mléko

Sýr Camembert

Pečivo Chléb, máslo, rajské
Chléb
Čaj
Mléko

Králičí stehno na zelenině

Pečivo Brambory
Chléb
Čaj
Mléko

Lívance se skořicí

Pečivo kompot
Chléb
Čaj

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucí stravování.

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

Jídelníček na týden od : 30 . května
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Sýr prezident
30.5.
Bílá káva, čaj

brioška

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
ovoce

Bílá káva, čaj
Ovocný cottag
Dia Jogurt

N,D9 Rybí filé smažené, brambory,zeleninová čalamáda
D2,9/2 Rybí filé pečené,brambory,dušená mrkev s hráškem
D4,4/9 Rybí filé pečené,brambory,dušená mrkev s hráškem
Polévka z kuřecích drobů s těstovinou

ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Pátek
3.6.

N,D9 Kančí maso na lesácký způsob, bramborový knedlík
D2,9/2 Vepřové maso na medvědím česneku, bramborový knedlík
D4,4/9 Vepřové maso na medvědím česneku, bramborový knedlík
Polévka hrachová/špenátová

Kakao

Čtvrtek Pomazánka drožďová
2.6.

N,D9 Čočka s uzeným bůčkem, cibulka, okurka
D2,9/2 Červená čočka se šunkou,rajče
D4,4/9 Červená čočka se šunkou,rajče
Polévka česneková/jarní

Pomazánka tvarohová s pažitkou

Středa Mramorová bábovka
1.6.
Dia bábovka

oběd

dieta

Polévka mrkvová
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Úterý
31.5.

do : 3 . června 2016
Mléko
Chléb
Čaj
Mléko

Rýžový nákyp

Pečivo
Chléb
Čaj
Mléko

Šumavský sulc, chléb, jarní cibulka

Pečivo D4 drůbeží šunka, chléb,rajče
Chléb

ocet, citron

Čaj
Mléko

N,D9 Koprová omáčka vařené vejce 2ks.houskový knedlík
D2,9/2 Koprová omáčka vařené vejce 2ks.houskový knedlík

Bílý
jogurt

D4,4/9 Koprová omáčka, vepřový plátek,karlovarský knedlík
Polévka porková

Mléko

Telecí kýta pečená
Brambory

Čaj

Chléb, pečivo, máslo

Chléb

Bílá káva, čaj

D4,4/9 Těstoviny zapečené se šunkou,salát z červené řepy

Čaj

Sestavila: Davídková

Polévka hašé, chléb, ovoce

Pečivo

N,D9 Těstoviny Livorno ( fleky,šunka,paprika,sýr, vejce)
D2,9/2 Těstoviny zapečené se šunkou,salát z červené řepy

přesnídávka

Večeře

svačina

Ovocný koláč, s drobenkou

Pečivo Dia koláč
Kakao

Schválily: Stejskalová
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucí stravování.

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

