Jídelníček na týden od : 4. ledna
Datum
Pondělí
4.1.

Úterý
5.1.

Středa
6.1.

Čtvrtek
7.1.

Pátek
8.1.

Sobota
9.1.

Neděle
10.1.

do : 10. ledna

2016

oběd

dieta

Polévka hašé
N,D9 Masová směs, těstoviny
D2,9/2 Masová směs, těstoviny
Polévka z drůbežích drobů
N,D9 Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí svíčková na smetaně dietní, houskové knedlíky
Polévka selská
N,D9 Přírodní tilapia filet, bramborová kaše, okurkový salát
D2,9/2 Přírodní tilápie, br. kaše mrkvový salát
Drůbeží vývar s masem a těstovinou
N,D9 Sekaná v rajské omáčce, těstoviny
D2,9/2 Sekaná dušená v rajské omáčce, těstoviny
Polévka s játrovou zavářkou
N,D9 Bramborové šišky s mákem, kompot
D2,9/2 Bramborové šišky se strouhankou, kompot
Slepičí vývar se zeleninou a celestánskými nudlemi
N,D

Vepřový plátek přírodny, rýže

Polévka dršťková / polévka zeleninová s masem
N,D9 Ovocné knedlíky sypané tvarohem
D2,9/2 Tvarohové knedlíky sypané tvarohem

Sestavili: De Filippo

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

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

Jídelníček na týden od : 11. ledna
Datum
Pondělí
11.1.

Úterý
12.1.

Středa
13.1.

Čtvrtek
14.1.

Pátek
15.1.

Sobota
16.1.

do : 17. ledna

2016

oběd

dieta

Gulášová polévka
N,D9 Dušená mrkev, brambory
D2,9/2 Dušená mrkev, brambory
Hovězí vývar s nudličkami
N,D9 Hovězí plátek dušený, rýže
D2,9/2 Hovězí plátek dušený, rýže
Polévka mrkvová
N,D9 Mexický guláš, těstoviny
D2,9/2 Vepřový přírodní guláš, těstoviny
Bramboračka
N,D9 Čočka na kyselo, párek
D2,9/2 Párek, bramborová kaše, rajčatový salát
Polévka s masovými knedlíšky
N,D9 Nudle s mákem
D2,9/2 Nudle s tvarohem
Polévka vločková
N,D

Halušky se zelím a uzeným masem

D2,9/2 Halušky s kuřecím plátkem

Neděle
17.1.

Sestavili: De Filippo

Brokolicový krém
N,D

Kuřecí stehno na paprice, rýže

D4

Kuřecí stehno na kmíně, rýže

Schválily:

Stejskalová

Změna

jídelníčku

vyhrazena

!!

Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

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

Jídelníček na týden od : 18. ledna

do : 24. ledna

Datum

dieta

Pondělí
18.1.

N,D9 Plzeňský guláš, houskové knedlíky, cibulka

Úterý
19.1.

Středa
20.1.

Čtvrtek
21.1.

Pátek
22.1.

Sobota
23.1.

Neděle
24.1.

2016

oběd
Česnečka / kmínová s bramborem

D2,9/2 Plzeňský guláš dietní, houskové knedlíky
Slepičí vývar s těstovinou
N,D9 Květákové placičky, bramborová kaše, salát z čínského zelí
D2,9/2 Dušený karbanátek, brambory, salát z čínského zelí
Ovarová polévka bílá s kroupami/ Hovězí vývar se zeleninou
N,D9 Cikánská vepřová pečeně, rýže
D2,9/2 Vepřový plátek, dušená zelenina, brambory
Polévka zeleninová krémová s masem
N,D9 Žmlovka s jablky a tvarohem
D2,9/2 Žmlovka s jablky a tvarohem
Polévka z červené řepy
N,D9 Tilápia filet, zapečený se sýrem a smetanou, šťouchané br.
D2,9/2 Tilápia filet, zapečený se sýrem a smetanou, šťouchané br.
Polévka kulajda
N,D Špagety v italské omáčce (slanina, zelenina, sýr)
D2,9/2 Špagety v italské omáčce (šunka, zelenina, sýr)
Hovězí vývar s kapáním
N,D9 Vepřová pečeně se zelím, bramborové knedlíky
D2,9/2 Vepřová pečeně dietní se špenátem, bramborové knedlíky

Sestavili: De Filippo

Schválily:

Stejskalová

Změna

jídelníčku

vyhrazena

!!

Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

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

Jídelníček na týden od : 25. ledna

do : 31. listopadu

Datum

dieta

Pondělí
25.1.

N,D9 Vepřové v mrkvi, brambory

Úterý
26.1.

Středa
27.1.

Čtvrtek
28.1.

Pátek
29.1.

Sobota
30.1.

Neděle
31.1.

2016

oběd
Rajská polévka s těstovinou

D2,9/2 Vepřové v mrkvi, brambory
Hovězí vývar s vaječnou mlhovinou
N,D9 Palačinky, horké borůvky, citrónový tvaroh, poleva
D2,9/2 Palačinky, horké borůvky, citrónový tvaroh, poleva
Polévka s drožďovými knedlíčky
N,D9 Kuřecí čína, rýže
D2,9/2 Kuřecí čína, rýže
Selská polévka
N,D9 Smažený květák, bramborová kaše, rajčatový salát
D2,9/2 Sekaná pečeně, bramborová kaše, rajčatový salát
Polévka zeleninová krémová
N,D9 Hovězí maso v koprové omáčce, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí maso v koprové omáčce, houskové knedlíky
Drůbeží vývar s těstovinou
N,D

Francouzské brambory, kyselá okurka

D2,9/2 Francouzské brambory dietní, kompot
Žampionový krém
N,D9 Kuřecí plátek, zeleninová rýže
D2,9/2 Kuřecí plátek, zeleninová rýže

Sestavili: De Filippo

Schválily:

Stejskalová

Změna

jídelníčku

vyhrazena

!!

Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou k dispozici u vedoucího stravování.

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

