Jídelníček na týden
Datum
Pondělí
7.11.

od : 7. listopadu

do : 13. listopadu

2016

oběd

dieta

Kmínová s vejci
N,D9 Boloňské špagety
D2,9/2 Boloňské špagety

Úterý
8.11.

Gulášová polévka / dietní gulášová polévka
N,D9 Dušená zelenina, pečené br. tvarohový dip
D2,9/2 Dušená zelenina, pečené br. tvarohový dip

Středa
9.11.

Mrkvová polévka se zakysanou smetanou
N,D9 Španělská pečeně, rýže
D2,9/2 Španělská pečeně dietní, rýže

Čtvrtek
10.11.

Polévka ragů
N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D2,9/2 Přírodní vepřový guláš, těstoviny

Pátek
11.11.

Hovězí vývar s masem a těstovinou
N,D9 Kachnička, červené i bílé zelí, houskové knedlíky
D2,9/2 Kuřecí stehno, špenát, karlovarské knedlíky

Sobota
12.11.

Polévka frankfurtská / dietní franktfurtská
N,D9 Nudle s mákem
D2,9/2 Nudle s tvarohem
Oplatka

Neděle
13.11.

Polévka zeleninová krémová
N,D9 Srbské žebírko, brambory
D2,9/2 Vepřová pečeně přírodní, brambory

Sestavil: De Filippo

Schválila: 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
14.11.

Úterý
15.11.

od : 14. listopadu

do : 20. listopadu

2016

oběd

dieta

Polévka jáhlová
N,D9 Kuřecí ragů, rýže
D2,9/2 Kuřecí ragů, rýže
Česnečka / zeleninová polévka
N,D9 Smažený vepřový řízek, br. kaše, zelný salát
D2,9/2 Vepřový přírodní plátek, br. kaše, salát z čínského zelí

Středa
16.11.

Polévka krupicovás vejci
N,D9 Hovězí guláš, špekové knedlíky
D2,9/2 Hovězí guláš dietní, karlovarské knedlíky

Čtvrtek
17.11.

Pátek
18.11.

Polévka zelná s uzeninou / polévka zeleninová s masem
N,D9 Brambory zapeč. s hov. masem a žampiony, okurka
D2,9/2 Brambory zapečené s hov. masem a žampiony, rajče
Polévka rajčatová s těstovinou
N,D9 Čevabčiči, brambory, hlávkový salát
D2,9/2 Čevabčiči dietní, brambory, hlávkový salát

Sobota
19.11.

Staročeská bramboračka s houbami masem / žampiony
N,D9 Žemlovka s tvarohem a jablky
D2,9/2 Žemlovka s tvarohem a jablky

Neděle
20.11.

Polévka brokolicová
N,D9 Vepřový vrabec, špenát, bramborové knedlíky
D2,9/2 Vepřové přírodní výpečky, špenát, bramborové knedlíky

Sestavil: De Filippo

Schválila: 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. listopadu

do : 27. listopadu

Datum

dieta

Pondělí
21.11.

N,D9 Znojemská hovězí pečeně, rýže

2016

oběd
Vývar z uzeného masa, kroupami / hovězí vývar s krupicí

D2,9/2 Hovězí kostky přírodní, rýže

Úterý
22.11.

Rybí polévka
N,D9 Vepřové v mrkvi, brambory
D2,9/2 Vepřové v mrkvi, brambory

Středa
23.11.

Polévka hovězí s masovými knedlíčky
N,D9 Ledvinky na česneku, těstoviny
D2,9/2 Kuřecí maso na kmíně, těstoviny

Čtvrtek
24.11.

Staročeská prdelačka / polévka ovarová bílá s jáhlami
N,D9 Palačinky s jahodami, čokoládou, domácí šlehačka
D2,9/2 Palačinky s jahodami, čokoládou, domácí šlehačka

Pátek
25.11.

Sobota
26.11.

Slepičí vývar s krupicovými noky
N,D9 Uzená pečeně, fazole
D2,9/2 Placičky z červené řepy, brambory, kompot
Ruský boršč / dietní boršč
N,D9 Kuřecí plátek, brambory
D2,9/2 Kuřecí plátek, brambory
Oplatka

Neděle
27.11.

Hovězí vývar s masem a těstovivou
N,D9 Křenová omáčka, vepřové maso, houskové knedlíky
D2,9/2 Křenová omáčka jemná, vepřové maso, karlovar. knedlíky

Sestavil: De Filippo

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

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

Jídelníček na týden

od : 28. listopadu

Datum

dieta

Pondělí
28.11.

N,D9 Mexický guláš, těstoviny

do : 30. listopadu
oběd

Polévka norská rybí

D2,9/2 Mexický guláš dietní, těstoviny

Úterý
29.11.

Polévka chalupnická z podmáslí
N,D9 Smažený kuřecí stehení řízek, brambory, mrkv. salát
D2,9/2 Přírodní kuřecí plátek, brambory, mrkvový salát

Středa
30.11.

Polévka s játrovou zavářkou
N,D9 Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky

2016

