Jídelníček na týden
Datum

od : 7. března

Úterý
8.3.

2016

oběd

dieta

Pondělí
7.3.

do : 13. března

Polévka špenátová
N,D9 Kuřecí ragů (smetana, žampiony ,kyselá okurka), rýže
D2,9/2 Kuřecí ragů (smetana, žampiony), rýže
Drůbeží polévka s kapáním
N,D9 Vepřový plátek na hořčici, bramborové placky
D2,9/2 Vepř. plátek přírodní, bramborové placky

Středa
9.3.

Čtvrtek
10.3.

Pátek
11.3.

Sobota
12.3.

Neděle
13.3.

Mrkvová polévka krémová
N,D9 Smažená tilapia, bramborová kaše, okurkový salát
D2,9/2 Přírodní tilapia, bramborová kaše, rajčatový salát
Polévka zelná s klobásou / polévka gulášová dietní
N,D9 Bavorské vdolečky, kakao
D2,9/2 Palčinky s tvarohem, horké jahody
Hovězí vývar s masem a těstovinou
N,D9 Vepřové závitky pražské, rýže
D2,9/2 Vepřové závitky dietní, rýže
Brokolicová polévka krémová
N,D

Šunkofleky, kyselá okurka / rajčatový salát

Hovězí s krupicovými nočky
N,D9 Sekaná pečeně, rajská omáčka, houskové knedlíky
D2,9/2 Sekaná pečeně, rajská omáčka, houskové 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
Datum
Pondělí
14.3.

Úterý
15.3.

Středa
16.3.

od : 14. března

do : 19. března

2016

oběd

dieta

Polévka žampionový krém
N,D9 Debrecínský guláš, těstoviny
D2,9/2 Debrecínský guláš dietní, těstoviny
Polévka ragů
N,D9 Květákový mozeček, brambory
D2,9/2 Zelenina zapečená se sýrem, brambory
Česnečka / zeleninová polévka
N,D9 Vepřový vrabec, houskové knedlíky, kysané zelí
D2,9/2 Vepřová pečeně přírodní, houskové knedlíky, špenát

Čtvrtek
17.3.

Polévka rajčatová s rýží
N,D9 Karbanátky, br. kaše, zelný salát s křenem a mrkví
D2,9/2 Karbanátky dietní, bramborová kaše, salát z čínského zelí

Pátek
18.3.

Polévka zeleninová krémová
N,D9 Pikantní masová směs v bramboráku
D2,9/2 Masová směs dietní, bramborové placky

Sobota
19.3.

Polévka frankfurtská
N,D9 Čočka na kyselo, vejce, okurka kyselá
D2,9/2 Krůtí nudličky na bylinkách, brambory
Oplatka

Neděle
20.3.

Polévka hrášková
N,D9 Hovězí cikánská pečeně, rýže
D2,9/2 Hovězí přírodní plátek, 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 !!! ***************

Jídelníček na týden

od : 21. března

Datum

dieta

Pondělí
21.3.

N,D9 Boloňské špagety

do : 27. března

2016

oběd
Francouzská cibulačka / zeleninová s masem

D2,9/2 Boloňské špagety

Úterý
22.3.

Polévka uzená s masem/polévka hovězí / celestýnské nudle
N,D9 Koprová omáčka s vejci, brambory
D2,9/2 Hovězí rizoto, rajčatový salát

Středa
23.3.

Polévka drůbeží vývar
N,D9 Kanec se šípkovou, špekové knedlíky
D2,9/2 Hovězí maso se šípkovou omáčkou, karlovarský knedlík

Čtvrtek
24.3.

Pátek
25.3.

Sobota
26.3.

Neděle
27.3.

Polévka kmínová s vejci
N,D9 Vepřová pečené, špenát, bramborové knedlíky
D2,9/2 Vepřová pečené, špenát, bramborové knedlíky
Polévka bramborová
N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D2,9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Drožďová polévka
N,D9 Halušky se zelím a uzeným masem
D2,9/2 Krůtí plátek přírodní, halušky
Hovězí vývar s masem a vlasovými nudličkami
N,D9 Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí svíčková na smetaně, houskové 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
Datum
Pondělí
28.3.

od : 28. března

do : 2. dubna

2016

oběd

dieta

Polévka zeleninová jarní
N,D9 Vepřový plátek, velikonoční nádivka, bramborová kaše
D2,9/2 Vepřový plátek, velikonoční nádivka, bramborová kaše
Hlávkový salát

Úterý
29.3.

Hovězí vývar s vaječnými svítky
N,D9 Krůtí na paprice, těstoviny
D2,9/2 Krůtí na paprice dietní, těstoviny

Středa
30.3.

Čtvrtek
31.3.

Pátek
1.4.

Polévka zeleninová s masem
N,D9 Hrachová kaše, párek, kyselá okurka
D2,9/2 Šunkové rizoto, sypané sýrem, rajčatový salát
Polévka staročeská prdelačka s kroupami/ masový krém
N,D9 Ovocné knedlíky sypané tvarohem
D2,9/2 Ovocné knedlíky tvarohové
Polévka hovězívývar s játrovou zavářkou
N,D9 Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, okurkový salát
D2,9/2 Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, rajčatový salát

Sobota
2.4.

Neděle
3.4.

Fazolová polévka s vepřovým masem / jáhlová polévka
N,D9 Krůtí na kari, rýže
D2,9/2 Krůtí na pórku, rýže
Drůbeží vývar s písmenky
N,D9 Uzená pečeně, červené zelí, bramborové knedlíky
D2,9/2 Vepřová pečeně přírodní, bramborové knedlíky, špenát

Sestavili: De Filippo

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

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

