Jídelníček na týden od : 3 . listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

3.11.

Dia šáteček

ovoce

Pomazánka z rybiček
oplatka

Středa Šlehaný tvaroh s ovocem
5.11. piškoty,Dia piškoty

Čtvrtek Pomazánka sýrová s křenem
6.11. máslo,chléb,pečivo

ovoce

ovoce

Ledvinky na cibulce,rýže

chléb
pečivo

N,D9 Kuřecí prsa ala čína,rýže

chléb
pečivo

Tlačenka s cibulkou,ocet,chléb

čaj
mléko

Brambory s tvarohem a zelenou
cibulkou
oplatka,Dia oplatka

N,D9 Segedinský guláš,houskový knedlík
chléb
pečivo

Polévka ze zeleného hrášku

mléko

Jablečné řezy z lístkového těsta
Dia řezy , kakao

bílý

N,D9 Hovězí na smetaně,těstoviny

chléb

jogurt

D2, 9/2 Hovězí na smetaně,těstoviny
D4 Hovězí na zelenině,těstoviny

paštika

Schválila: Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena

Vaječná smaženka s oblohou

čaj

D2, 9/2 Kuřecí prsa na porku,rýže
D4 Kuřecí prsa na porku,rýže

D2, 9/2 Vepřové v mrkvi,brambory
D4 Vepřové v mrkvi,brambory

Salámovo sýrová variace

Večeře

chléb

mléko

Polévka celerová

čaj,švédský čaj

Sestavili: Davídková

N,D9 Sekaná pečeně,bramborová kaše,okurka
D2, 9/2 Sekaná pečeně jemná,bramborová kaše,kompot
D4 Sekaná pečeně jemná,bramborová kaše,kompot

2014

pečivo

kefír

Polévka rajská s krupicovými nočky

čaj,kakao

čaj,bílá káva

Těstoviny primavera(zelenina,jemná omáčka)
Polévka rychlá s rýží

maslo,chléb,pečivo

chléb,pečivo

mléko

N,D9 Těstoviny primavera(zelenina,smetanová omáčka)
D2, 9/2 Těstoviny primavera(zelenina,jemná omáčka)
D4

čaj,bílá káva

Pátek
7.11.

svačina

Polévka masová krémová

kakao

Úterý
4.11.

oběd

dieta

Pondělí Kobliha 2ks

do : 7. listopadu

čaj
!!

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

Jídelníček na týden od :10 . listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Ovocný jogurt,Dia jogurt
10.11. máslo,chléb,pečivo

ovoce

chléb,pečivo
čaj,bílá káva
Sestavili: Davídková

chléb
čaj
Pečené kolínko,hořčice,křen,chléb

Polévka špenátová
N,D9 Uzený hovězí jazyk,křenová omáčka,knedlík
D2, 9/2 Vařené vepřové,pažitková omáčka,knedlík
D4 Vařené vepřové,pažitková omáčka,knedlík

ovoce

zákusek
čaj
mléko

Pomazánkové máslo,med,Dia džem

chléb

chléb

pečivo
čaj

Polévka fazolová/jáhlová
ovoce

N,D9 Rybí file na bylinkách a česneku,bramborová kaše

tav.sýr

D2, 9/2 Rybí file na bylinkách,bramborová kaše
D4 Rybí file na bylinkách,bramborová kaše

mléko

Polévka česneková/rychlá s vejci

mléko

N,D9 Zapečené těstoviny s lečem a uzeninou

chléb

Houbový kuba s uzeným

chléb

D2, 9/2 Zapečené těstoviny s krůtím masem a hráškem
D4 Zapečené těstoviny s krůtím masem a hráškem
Schválila: Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena

Lazaně s kuřecím masem

pečivo

D2, 9/2 Brokolice zapečená se šunkou a sýrem,brambory
D4 Brokolice zapečená se šunkou a sýrem,brambory

čaj,bílá káva

Pátek Vepřová směs,cibulka
14.11. ředkvičky

N,D9 Sladovnický guláš,chléb,oplatka/DIA oplatka

přesnídávka N,D9 Brokolice zapečená se šunkou a sýrem,brambory

čaj,kakao

Čtvrtek Pomazánka z NIVY
13.11. máslo,chléb,pečivo

mléko

Polévka drůbeží s těstovinou

ovoce

Večeře

svačina

D2, 9/2 Přírodní guláš,chléb,oplatka/DIA oplatka
D4 Přírodní guláš,chléb,oplatka

čaj,švédský čaj

Středa Perník , Dia perník
12.11.

oběd

dieta

Polévka s játrovou rýží

čaj,bílá káva

Úterý Smažená vajíčka
11.11. máslo,chléb,pečivo

do : 14. listopadu 2014

Hovězí plátek na žampionech,rýže

pečivo
čaj

!!

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

Jídelníček na týden od : 17 . listopadu
Datum

snídaně

přesníd.

do : 21. listopadu 2014

oběd

dieta

Večeře

svačina

Pondělí

STÁTNÍ SVÁTEK

17.11.

Úterý Pomazánka krabí
18.11. máslo,chléb,pečivo

piškoty

čaj,bílá káva

zákusek

Milánské špagety,sýr

ovoce

Čtvrtek Obložená bagetka
20.11.

N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D2, 9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D4 Bramborové nočky s tvarohem , kompot

čaj,bílá káva
ovocný
salát

Vepřová konzerva,chléb

chléb

ovocný jogurt

čaj
kefír

N,D9 Vepřové výpečky,brambory ,zelí
D2, 9/2 Vepřová kýta ,špenát,brambory

chléb

Vepřová kýta ,špenát,brambory

pečivo

Polévka ovesná

mléko

D4

Pátek Jáhlová kaše se skořicí
21.11. Dia posyp

mléko
pečivo

Polévka mrkvová
ovoce

N,D9 Pečené kuře na červeném víně,rýže
D2, 9/2 Přírodní kuře,rýže
D4

Zapečené těstoviny se sýrem

Vařené vejce,špenát ,brambory m.m

chléb
pečivo

Přírodní kuře,rýže
Schválila: Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena

okurkový salát

čaj

Polévka zeleninová s rybími knedlíčky

čaj,bílá káva

Sestavili: Davídková

N,D9 Milánské špagety,sýr
D2, 9/2 Milánské špagety,sýr
D4

Středa Salámová pěna
19.11. máslo,chléb,pečivo

čaj

Smažený pangasius,bramborová kaše

Polévka kmínová

čaj
!!

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

Jídelníček na týden od : 24 . listopadu
Datum

snídaně

Pondělí Cereálie,teplé mléko
24.11. máslo,chléb,pečivo

přesníd.

ovoce

čaj,bílá káva

Pátek Debrecínka
28.11. máslo,chléb,pečivo
čaj,bílá káva
Sestavili: Davídková

N,D9 Krutí játra na maďarský způsob(ostrá),rýže
D2, 9/2 Krůtí játra přírodní,rýže

mléko

Makový závin,DIA závin

chléb

bílá káva,ovocná přesnídávka

čaj
tavený Karbanátek
šťouchané brambory
sýr
mléko
pečivo

N,D9 Vepřová plec na paprice,těstoviny
D2, 9/2 Vepřová plec na paprice,těstoviny

mléko

Jihočeský jogurt ,piškoty/Dia piškoty

chléb
pečivo

Vepřová plec na kmíně,těstoviny
Schválila: Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena

Těstovinový salát

pečivo

Přírodní vepřový plátek,rýže

N,D9 Špekové knedlíky s cibulkou,červené zelí
D2, 9/2 Bramborové halušky se šunkou a sýrem
D4 Bramborové halušky se šunkou a sýrem

D4

pečivo

pečivo

Polévka kapustová s bramborem/bramborová
oplatka

ovoce

ledová
káva

Polévka s vaječnou sedlinou
ovoce

Bramborové halušky s bryndzou

chléb
čaj

N,D9 Štěpánská hovězí pečeně,bramborová kaše
D2, 9/2 Hovězí pečeně,bramborová kaše
D4 Hovězí pečeně,bramborová kaše

D4

mléko

chléb

Polévka houbový krém/žampionový krém

čaj,kakao

Čtvrtek Hermelín
27.11. máslo,chléb,pečivo

Rizoto s masem a zeleninou
Polévka drožďová

jogurt

Večeře

svačina

N,D9 Čočka po srbsku vejce ,párek,cibulka,okurka
D2, 9/2 Rizoto s masem a zeleninou
D4

čaj,švédský čaj

Středa Třená bábovka
26.11. Dia bábovka

oběd

dieta

Polévka hovězí s masem a kapáním
ovoce

čaj,bílá káva

Úterý Paštika,sýr
25.11. máslo,chléb,pečivo

do : 28. listopadu 2014

čaj
!!

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

