Jídelníček na týden
Datum

od : 7. července

7.7.

Úterý
8.7.

2014

oběd

dieta

Pondělí

do : 13. července

Drožďová polévka
N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny
D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny
Gulášová polévka
N,D9 Uzená krkovička, špenát, br. knedlík
D2,9/2 Krůtí stejk s dušenou karotkou, šťouchané brambory

Středa
9.7.

Čtvrtek
10.7.

Hovězí polévka s drobením
N,D9 Vepřový řízek, šťouchané brambory
D2,9/2 Vepřová pečeně přírodní, špenát, houskové knedlíky
Slepičí polévka s masem a písmenky
N,D9 Těstoviny zapečené s brokolicí, šunkou a smetanou
D2,9/2 Tilápia filet na másle, bramborová kaše

Pátek
11.7.

Sobota
12.7.

Neděle
13.7.

Bramboračka s houbami / žampiony
N,D9 Rýžový nákyp, ovocný kompot
D2,9/2 Rýžový nákyp, ovocný kompot
Hovězí vývar s vaječnou mlhovinou
N,D

Brambory zapečené s krůtím masem, špenátem a sýrem

Letní zeleninová polévka
N,D9 Vepřové maso s cibulovou omáčkou, houskové knedlíky
D2,9/2 Vepřový guláš dietní, houskové knedlíky

Sestavili: Davídková, De Filippo

Schválila: Hasnedlová
Změna
jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden

od : 14. července

do : 20. července

Datum

dieta

Pondělí
14.7.

N,D9 Vepřové rizoto, kyselá okurka

Úterý
15.7.

2014

oběd
Polévka hrstková

D2,9/2 Vepřové rizoto, rajský salát
Uzená polévka s masem a rýží / hovězí vývar s rýží
N,D9 Kapustový karbanátek, bramborová kaše
D2,9/2 Dušený karbanátek, bramborová kaše

Středa
16.7.

Čtvrtek
17.7.

Pátek
18.7.

Sobota
19.7.

Polévka ragů
N,D9 Segedínský guláš, houskové knedlíky
D2,9/2 Žemlovka s jablky, tvarohem
Italská s nudličkami
N,D9 Kuřecí stehno pečené na zázvoru, šťouchané brambory
D2,9/2 Kuřecí stehno pečené na zázvoru, šťouchané brambory
Zelňačka s klobásou / frankfurtská dietní s párkem
N,D9 Brambory zapečené s kuřecím masem a kukuřicí
D2,9/2 Brambory zapečené s kuřecím masem a kukuřicí
Polévka mrkvová s bramborem
N,D9 Čočka s párkem, kyselá okurka
D2,9/2 Přírodní vepřový plátek, rýže

Neděle
20.7.

Sestavili: Davídková, De Filippo

Hovězí vývar s játrovou rýží
N,D

Vepřová svíčková na smetaně, houskové knedlíky

Schválila: Hasnedlová
Změna
jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden
Datum
Pondělí
21.7.

Úterý
22.7.

od : 21. července

do : 27. července

2014

oběd

dieta

Kmínová polévka
N,D9 Sekaná pečeně, bramborová kaše, červená řepa
D2,9/2 Sekaná pečeně, bramborová kaše, červená řepa
Polévka drůbeží s nudličkami
N,D9 Vepřová plec na houbách, těstoviny
D2,9/2 Vepřová plec na žampionech dietní, těstoviny

Středa
23.7.

Hovězí polévka s vaječnou mlhovinou
N,D9 Bramb. kned. plněné uzeným, zelí, cibulka
D2,9/2 Bramb. knedlík plněné salámem, špenát

Čtvrtek
24.7.

Hrachová polévka / brokolicová
N,D9 Plněné papriky v rajské omáčce, houskové knedlíky
D2,9/2 Klopsy v rajské omáčce, houskové knedlíky

Pátek
25.7.

Gulášová polévka / gulášová dietní
N,D9 Ovocné knedlíky sypané tvarohem, cukrem
D2,9/2 Ovocné knedlíky tvarohové, s tvarohem, cukrem

Sobota
26.7.

N,D

Neděle
27.7.

N,D

Sestavili: Davídková, De Filippo

Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, nudličkami
Vepřový závitek, rýže

Chalupnická polévka z podmáslí
Kuřecí prsa na zelenině, šťouchané brambory

Schválila: Hasnedlová
Změna
jídelníčku

vyhrazena

!!

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

Jídelníček na týden
Datum
Pondělí
28.7.

Úterý
29.7.

Středa
30.7.

od : 28. července

do : 3. srpna

2014

oběd

dieta

Polévka rybí krémová
N,D9 Vepřové maso v křenové omáčce, houskové knedlíky
D2,9/2 Vepřové maso na smetaně, houskové knedlíky
Hovězí vývar s drobením
N,D9 Vepřové nudličky po čínsku, rýže
D2,9/2 Vepřové nudličky po čínsku dietní, rýže
Brokolicová polévka
N,D9 Boloňské lazáně
D2,9/2 Vepřový přírodní plátek, sýr, bramborová kaše, červená řepa

Čtvrtek
31.7.

Pátek
1.8.

Sobota
2.8.

Neděle
3.8.

Zabíjačková ( prdelačka ) / žampiónový krém
N,D9 Vepřové maso na slanině, bramborové knedlíky
D2,9/2 Vepřové maso na kmíně, bramborové knedlíky
Kulajda
N,D9 Bramborák s masovou směsí (kuř.maso, vepř.maso,zelenina)
D2,9/2 Rybí filé na bylinkovém másle, bramborová kaše, kompot
Frankfurtská polévka
N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Drůbeží vývar s masem a nudličkami
N,D9 Kuřecí prsíčka na zelenině, brambvory
D2,9/2 Kuřecí prsíčka na zelenině, brambvory

Sestavili: Davídková, De Filippo

Schválila: Hasnedlová
Změna
jídelníčku

vyhrazena

!!

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

