Jídelníček od
Datum
Pondělí
3.10
Úterý
4.10
Středa
5.10
Čtvrtek
6.10
Pátek
7.10
Sobota
8.10
Neděle
9.10

3.10

do

9.10 2016
oběd

dieta

Polévka zelná s klobásou / polévka zeleninová
N,D9 Kuřecí rizoto, okurka
D2,9/2 Kuřecí rizoto, rajčatový salát
Drůbeží polévka s kapáním
N,D9 Plněné papriky, rajská omáčka, houskové knedlíky
D2,9/2 Čufty, rajská omáčka, karlovarské knedlíky
Francouzská cibulačka / mrkvová polévka
N,D9 Rybí prsty, bramborová kaše, hlávkový salát
D2,9/2 Přírodní tilapia, bramborová kaše, hlávkový salát
Polévka frankfutská
N,D9 Palačinky s horkým ovocem a citrónovým tvarohem
D2,9/2 Palačinky s horkým ovocem a citrónovým tvarohem
Hovězí vývar s masem a těstovinou
N,D9 Kuřecí stehno pečené, brambory, kompot
D2,9/2 Kuřecí stehno pečené, brambory, kompot
Porková polévka/D4 zeleninová
N,D Brambory zapečené s vepř.a hověz.masem, červená řepa
D2,9/2 Brambory zapečené s vepř.a hověz.masem,salát z červ.řepy
Hovězí s krupicovými nočky
N,D Štěpánská pečeně, rýže
Štěpánská pečeně dietní, rýže
D2,9/2 Hovězí na rajčatech, rýže

Sestavil: De Filippo
Schválila: Stejskalová
Změna
jídelníčku
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

vyhrazena

!!

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

Jídelníček od 10.10
Datum
Pondělí
10.10
Úterý
11.10
Středa
12.10
Čtvrtek
13.10
Pátek
14.10
Sobota
15.10
Neděle
16.10

do 16.10

2016
oběd

dieta

Polévka z červené řepy se zakysanou smetanou
N,D9 Těstoviny zapeč. s kuř. masem, špenátem, sýr. mích. salát
D2,9/2 Těstoviny zapeč. s kuř. masem, špenátem, sýr. mích. salát
Hovězí vývar s játrovou rýží
N,D9 Vepřový řízek, brambory, mrkvový salát s ananasem
D2,9/2 Vepřový plátek, brambory, mrkvový salát s ananasem
Polévka kmínová s vejci
N,D9 Hovězí s koprovou omáčkou, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí s koprovou omáčkou, houskové knedlíky
Polévka gulášová / dietní gulášová
N,D9 Krůtí rizoto, okurka
D2,9/2 Krůtí rizoto dietní, rajčatový salát
Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
N,D9 Hrachová kaše s uz.masem a vařeným vajíčkem, okurka
D2,9/2 Vepřový plátek, brambory
Polévka hovězí s masem a nudlemi
N,D9 Nudle s mákem
D2,9/2 Nudle s tvarohem
Polévka hrášková/ mrkvová
N,D

Vepřová plec na žampionech, pečené bramory

D2,9/2 Vepřová plec na žampionech, pečené bramory

Sestavil: De Filippo
Schválila: Stejskalová
Změna
jídelníčku
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

vyhrazena

!!

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

Jídelníček od 17.10

do 23.10

2016

Datum

dieta

Pondělí

Polévka masový krém
N,D9 Tilápie na másle, zeleninová rýže

17.10
Úterý
18.10
Středa
19.10
Čtvrtek
20.10
Pátek
21.10
Sobota
22.10
Neděle
23.10

oběd

D2,9/2 Tilápie na másle, zeleninová rýže
Rybí polévka z tresky
N,D9 Segedínský guláš, houskové knedlíky
D2,9/2 Vepřová pečeně přírodní, bramborové knedlíky
Hovězí vývar s drožďovými knedlíčky
N,D9 Smažený květák, smažené žampiony, brambory, tatarka
D2,9/2 Dušená zelenina, bram. zapečené se sýrem, tvarohový dip
Domácí houbová bramboračka/ D. s žampiony
N,D9 Bramborové šišky se strouhankou, mléko
D2,9/2 Bramborové šišky se strouhankou, mléko
Slepičí vývar s krupicovými noky
N,D9 Čočka na kyselo, vejce, cibulka
D2,9/2 Krůtí plátek na žampionech, rýže
Polévka hovězí s masem a celestýnskými nudlemi/D4 strouhání
N,D Těstoviny sypané perníkem, kompot
D2,9/2 Tětoviny sypané perníkem, kompot
Chalupnická polévka z podmáslí
N,D9 Křenová omáčka, vepřový plátek, houskové knedlíky
D2,9/2 Křenová omáčka jemná, vepřový plátek,vídeňský knedlík

Sestavil: De Filippo
Schválila: Stejskalová
Změna
jídelníčku
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

vyhrazena

!!

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

Jídelníček od 24.10

do 30.10

2016

Datum

dieta

Pondělí

Polévka zeleninová jarní
N,D9 Hovězí znojemská pečeně, rýže

24.10
Úterý
25.10
Středa
26.10
Čtvrtek
27.10
Pátek
28.10
Sobota
29.10
Neděle
30.10

oběd

D2,9/2 Hovězí přírodní pečeně, rýže
Polévka hrstková / polévka jáhlová
N,D9 Kuřecí řízek, bramborový salát
D2,9/2 Kuřecí řízek přírodní, bramborový salát lehký
Polévka s játrovou zavářkou
N,D9 Králík na smetaně, karlovarské knedlíky
D2,9/2 Králík na smetaně, karlovarské knedlíky
Polévka frankfurtská
N,D9 Žemlovka s tvarohem a jablky
D2,9/2 Žemlovka s tvarohem a jablky
Polévka česneková/ česnečka z medvědího česneku
N,D9 Sekaná pečeně, bramborová kaše, mrkvový salát
D2,9/2 Sekaná pečeně dietní, bramborová kaše, mrkvový salát
Hovězí vývar s vaječnou sedlinou
N,D Čočka na kyselo,krůtí plátek, okurka
D2,9/2 Krůtí plátek na bylinkách, bramborová kaše
Drůbeží vývar s písmenkami
N,D9 Vepřová pečeně, červené zelí, houskový knedlík
D2,9/2 Vepřová pečeně přírodní,špenát,vídeňský knedlík

Sestavil: De Filippo
Schválila: Stejskalová
Změna
jídelníčku
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

vyhrazena

!!

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

Jídelníček od 31.10

do 6.11

2016

Datum

dieta

Pondělí

Polévka kulajda
N,D9 Těstoviny zapečené s masem, hráškem a sýrem, okurka

31.10
Úterý
1.11
Středa
2.11
Čtvrtek
3.11
Pátek
4.11
Sobota
5.11
Neděle
6.11

oběd

D2,9/2 Těstoviny zapečené s masem a sýrem, kompot
Polévka hovězí vývar s vaječnými svítky
N,D9 Bramborové knedlíky plněné uzeninou, zelí kysané
D2,9/2 Bramborové knedlíky plněné šunkou, špenát
Polévka čočková s klobásou / zeleninová
N,D9 Tilapie zapečená se sýrem a zeleninou, brambory
D2,9/2 Tilapie zapečená se sýrem a zeleninou, brambory
Polévka drůbeží s celestýnskými nudlemi
N,D9 Zabíjačkový guláš, těstoviny
D2,9/2 Přírodní vepřový guláš, těstoviny
Polévka pórková / zeleninová s masem
N,D9 Květákový mozeček, brambory
D2,9/2 Brokolicový mozeček s bílky, brambory
Polévka hovězí s masem a celestýnskými nudlemi
N,D Hovězí na česneku, br. knedlík, špenát
D2,9/2 Hovězí přírodní, br. knedlík, špenát
Drůbeží vývar se žloutkem / bílkem
N,D9 Přírodní vepřový řízek, rýže, okurkový salát
D2,9/2 Přírodní vepřový řízek, rýže, rajčatový salát

Sestavil: De Filippo
Schválila: Stejskalová
Změna
jídelníčku
Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

vyhrazena

!!

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

