Jídelníček na týden od : 5 .prosince
Datum

snídaně

přesníd.

Polévka zeleninová

5.12.

brioška
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Úterý
6.12.

Špenátová pomazánka

Bílá káva, čaj

Středa Linecké řezy
7.12.

N,D9 Zeleninový karbanátek, bramborová kaše
D2,9/2 Kuskus se zeleninou a žampiony
D4 Kuskus se zeleninou a žampiony

Kakao, čaj

Polévka čočková/ze zeleného hrášku
přesnídávka

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Krůtí prso po uhersku, těstoviny
D2,9/2 Krůtí prso protýkané šunkou, těstoviny
D4 Krůtí prso protýkané šunkou, těstoviny

Bílá káva, čaj
Pomazánka sýrová s vejci

Polévka dýňová
ovoce

Sestavili: Davídková

N,D9 Hovězí pečeně protýkaná, knedlík
D2,9/2 Hovězí pečeně protýkaná, knedlík
D4,9/4 Hovězí pečeně protýkaná,jemný žemlový knedlík
Polévka drůbeží s masem a těstovinou

ovoce

Čtvrtek Pomazánka tvarohová
8.12.

Bílá káva, čaj

Špagety po milánsku, strouhaný sýr
Česnečka/bramborová

ovoce

Chléb, pečivo, máslo

N,D9 Špagety po milánsku, strouhaný sýr
D2,9/2 Špagety po milánsku, strouhaný sýr
D4

Chléb, pečivo, máslo

Pátek
9.12.

oběd

dieta

Pondělí Paštika, plátkový sýr

do : 9 .prosince 2016

N,D9 Rybí file smažené, brambory, okurka
D2,9/2 Rybí file zapečené se sýrem, brambory
D4 Rybí file zapečené se sýrem, brambory

Večeře

svačina

Mléko

Sladká kaše

Pečivo Dia posyp
Chléb

ovoce

Čaj
Mléko

Pečené file, bramborová kaše

Pečivo
Chléb
Čaj
Mléko

Sýr Almette

Pečivo chléb, rajče
Chléb
Čaj
Mléko

Polévka masová krémová

Pečivo chléb
Chléb
Čaj
Mléko

Halušky se šunkou a tvarohem

Pečivo Teplé mléko
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 : 12 . prosince
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Obložený chléb, sýr,uzenina
12.12. zelenina

dieta

do : 16. prosince 2016
oběd

Polévka se zeleninovými nočky
ovoce

N,D9 Vepřové ledvinky na cibulce, rýže
D2,9/2 Vepřové kostky na zelenině, rýže

Bílá káva, čaj

D4

Úterý Celerová pomazánka
13.12.

mléčný

Chléb, pečivo, máslo

výrobek

Vepřové kostky na zelenině, rýže
Polévka zapražená/vývar s nudlemi

Bílá káva, čaj

Středa Maková bábovka
14.12. Dia bábovka

N,D9 Soukenická sekaná( se sýrem), bramborová kaše,č.řepa
D2,9/2 Soukenická sekaná, bramb.kaše,mrkvový salát
D4 Soukenická sekaná, bramb.kaše,mrkvový salát
Polévka porková s bulgurem

ovoce

N,D9 Kuřecí maso v pažitkové omáčce,těstoviny penne
D2,9/2 Kuřecí maso v pažitkové omáčce,těstoviny penne
D4 Kuřecí maso v pažitkové omáčce,těstoviny penne

Kakao

Čtvrtek Pomazánka budapešťská
15.12.

Polévka s opraženou krupicí a vejci
Pečená kýta, bramborový knedlík,špenát

Bílá káva, čaj

Pečená kýta, bramborový knedlík,špenát

Chléb, pečivo, máslo
Čaj
Sestavili: Davídková

Mléko

Kuřecí salát

Pečivo chléb, oplatka, Dia oplatka
Chléb
Čaj
Mléko

Lazaně se špenátem a sýrem

Pečivo
Chléb
Čaj
Mléko

Žervé

Pečivo pečivo, máslo
Chléb
Čaj
Drůbeží srdíčka na cibulce, rýže

Pečená krkovička, bramborový knedlík, zelí

Chléb, pečivo, máslo

Pátek Pomazánka z olejovek
16.12.

Večeře

svačina

Polévka zabijačková s kroupamí/vývarová s noky
přesnídávka

Zapečené brambory s masem a hráškem

N,D9 Těstovinový nákyp s tvarohem a ovocem
D2,9/2 Těstovinový nákyp s tvarohem a ovocem
D4 Těstovinový nákyp s tvarohem a ovocem

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 : 19 . prosince
Datum

snídaně

Pondělí Pomazánka z tvarůžků
19.12.

přesníd.

Bílá káva, čaj

N,D9 Čočka na sladkokyselo,telecí párek, okurka
D2,9/2 Zeleninový kuskus, kuřecí plátek na kmíně
D4

ovoce

Kakao

Středa Vajíčka na slanině
21.12.

ovoce

D4

Chléb, pečivo, máslo
Čaj

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
Sestavili: Davídková

Štěpánská vepřová pečeně dietní, rýže

Chléb

N,D9 Francouzské brambory, zelný salát s křenem
D2,9/2 Brambory zapečené s masem a zeleným hráškem,rajče
D4

Brambory zapečené s masem a zeleným hráškem,rajče
Polévka milionová

ovoce

N,D9 Kančí guláš, bavorský žemlový knedlík(kulatý)
D2,9/2 Vepřový guláš,bavorský žemlový knedlík(kulatý)
D4

Čaj
Pečivo

Tvarohové knedlíčky s ovocným žahourem

Vepřový guláš,bavorský žemlový knedlík(kulatý)

Bramborová kaše, sazené vejce

Chléb

Štěpánská vepřová pečeně, rýže

Polévka drůbeží bílá
přesnídávka

Mléko

Pečivo kompot

Mléko

N,D9 Tvarohové knedlíčky s ovocným žahourem
D2,9/2 Tvarohové knedlíčky s ovocným žahourem

Večeře

svačina

Polévka kapustová/zeleninová

Boršč/masová krémová

Bílá káva, čaj

Pátek Jogurt řeckého typu
23.12. Dia jogurt

Zeleninový kuskus, kuřecí plátek na kmíně

Štěpánská vepřová pečeně dietní, rýže

Chléb, pečivo, máslo

Čtvrtek Pomazánka tuňáková
22.12.

oběd

dieta

Polévka s játrovou zavářkou
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

Úterý Jablečné taštičky
20.12. Dia taštičky

do : 23. prosince 2016

Losos na másle, brambory

Čaj
Mléko

Masová konzerva

Pečivo Chléb,brioška
Chléb
Čaj
Mléko

Zeleninové rizoto se žampiony

Pečivo okurka, rajče
Chléb
Čaj
Mléko

Linecké pečivo

Pečivo Dia linecké
Chléb

Kakao

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 : 26 . prosince
Datum

snídaně

přesníd.

oběd

dieta

Pondělí
26.12.

do : 30. prosince 2016
Večeře

svačina

DRUHÝ SVÁTEK VÁNOČNÍ

Úterý Poličan
27.12.
Chléb, pečivo, máslo

Polévka mrkvová s těstovinou
mléčný
výrobek

Bílá káva, čaj

Úterý Sladký rohlík 2ks.
28.12. džem, Dia džem, máslo

ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Pátek Ovocný jogurt
30.12. Dia jogurt
Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj
Sestavili: Davídková

Chléb
Čaj

N,D9 Segedinský guláš, houskový knedlík
D2,9/2 Vepřový přírodní guláš, houskový knedlík
D4

Vepřový přírodní guláš,jemný houskový knedlík
Polévka krémová s králičím masem

ovoce

Sýr Blaník

N,D9 Hovězí na žampionech, těstoviny
D2,9/2 Hovězí na žampionech, těstoviny
D4 Hovězí na žampionech, těstoviny
Polévka ovesná

přesnidávka

N,D9 Koprová omáčka, vařené vejce, brambory
D2,9/2 Koprová omáčka, vařené vejce, brambory
D4

Koprová omáčka, vařený bílek, brambory

Pečený králík, bramb.kaše

Pečivo

Polévka kminová s kapáním

Kakao

Čtvrtek Pomazánka drožďová
29.12.

N,D9 Krůtí maso na pepři, rýže
D2,9/2 Krůtí maso na rajčatech, rýže
D4 Krůtí maso na rajčatech, rýže

Mléko

máslo, chléb, ovoce

Mléko

Rýžový nákyp s ovocem

Pečivo Dia nákyp
Chléb
Čaj
Mléko

Masová hašé, brambory

Pečivo Jablečný kompot
Chléb
Čaj

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

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

