Jídelníček na týden od : 1 . prosince
Datum

snídaně

přesníd.

1.12.

a slanince

Polévka čočková/zeleninová
ovoce

maslo,chléb,pečivo
čaj,bílá káva

Úterý
2.12.

Pomazánka z tresčích jater
oplatka

Středa Tvarohové řezy
3.12. Dia řezy
čaj,kakao

ovoce

bílý

Sestavili: Davídková

mléko

Lázeňská zelenina,brambory

pečivo
chléb
čaj
ledová Dukátové buchtičky s vanilkovým
káva

krémem,Dia kréme

pečivo
Pochoutkový salát,chléb

chléb

ovoce

D2, 9/2 Vepřová pečeně,houskový knedlík,špenát
D4 Vepřová pečeně,brambory,špenát

pečivo

N,D9 Hovězí znojemská pečeně,těstoviny

Polévka cibulová/brokolicová
jogurt

Večeře

svačina

mléko

D2, 9/2 Hovězí přírodní pečeně,těstoviny
D4 Hovězí přírodní pečeně,těstoviny

Hermelínová pomazánka

2014

N,D9 Pečený vepřový bůček,housk.knedlík,zelí

Polévka petrželová s krupicovými noky

čaj,švédský čaj

čaj,bílá káva

N,D9 Těstoviny zapečené se salámem, okurka
D2, 9/2 Těstoviny zapečené s krůtím masem, rajče
D4 Těstoviny zapečené s krůtím masem, loupané rajče
Polévka kmínová bílá

ovoce

Čtvrtek Jogurt,Dia jogurt
4.12. máslo,chléb,pečivo

chléb,pečivo

Vepřové kostky na kmíně,rýže
Polévka hovězí s nudlemi

čaj,bílá káva

Pátek
5.12.

N,D9 Vepřové ledvinky na cibulce,rýže
D2, 9/2 Vepřové kostky na kmíně,rýže
D4

maslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Pondělí Smažená vajíčka na cibulce

do : 5. prosince

N,D9 Smažené rybí prsty,brambory,červená řepa
D2, 9/2 Přírodní rybí file,brambory,salát z červené řepy
D4 Přírodní rybí file,brambory,salát z červené řepy

čaj
mléko

Uzené stehno,bramborová kaše
rajčatový salát

chléb
pečivo
mléko

Polévka zelňačka,chléb,pečivo

chléb
paštika
čaj

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 :8 . prosince
Datum

snídaně

Pondělí Termix,dia jogurt
8.12. máslo,chléb,pečivo

přesníd.

ovoce

D2, 9/2 Dušená královská zelenina,brambory
D4 Dušená královská zelenina,brambory
Polévka čočková s uzeninou/bramborová s masem
ovoce

Bramboračka
oplatka

čaj,bílá káva

Pátek Ořechová bábovka
12.12. Dia bábovka
čaj,kakao
Sestavili: Davídková

N,D9 Nudlový nákyp s tvarohem,švestkový kompot
D2, 9/2 Nudlový nákyp Dia s tvarohem,švestkový kompot
D4 Nudlový nákyp s tvarohem,švestkový kompot

čaj,bílá káva

Čtvrtek Pomazánka z tvarůžků
11.12. máslo,chléb,pečivo

N,D9 Smažený květák,brambory,tatarka

ovoce

N,D9 Kuře na smetaně těstoviny

mléko

Lepenice se škvarky

chléb

pomeranč

pečivo
čaj
Polévka indická,pečivo
zákusek
čaj
mléko

Zavináče v rosolu,chléb

chléb

oplatka ,Dia oplatka

pečivo
čaj
tav.sýr

D2, 9/2 Kuře na zelenině,těstoviny
D4 Kuře na zelenině,těstoviny

mléko

Polévka z pohanky

mléko

N,D9 Bratislavská vepřová plec ,knedlík
D2, 9/2 Dušená vepřová plec na kmíně,knedlík
D4 Dušená vepřová plec na kmíně,knedlík

Večeře

svačina

Polévka hovězí s masem a těstovinou
přesnídávka

čaj,švédský čaj

Středa Chlebová smaženka
10.12. máslo,chléb,pečivo

N,D9 Hovězí po burgundsku,bramborové noky
D2, 9/2 Hovězí na rajčatech,bramborové noky
D4 Přírodní guláš,chléb,oplatka

Kladenská pečeně
máslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Polévka drožďová

čaj,bílá káva

Úterý
9.12.

do : 12. prosince 2014

Hovězí plátek na zázvoru
rýže

chléb
Zapečené brambory,podmáslí

chléb
pečivo
čaj

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 : 15 . prosince
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Cerealie,teplé mleko
15.12. máslo,chléb,pečivo
čaj,bílá káva

čaj,bílá káva
jogurt

Sestavili: Davídková

pečivo

Jablečné knedlíky z tvarohového těsta,bílý jogurt

N,D9 Rybí file zapečené se sýrem,bramborová kaše
D2, 9/2 Rybí file zapečené se sýrem,bramborová kaše
D4

Rybí file zapečené se sýrem,bramborová kaše
Polévka z ovesných vloček

ovoce

čaj,bílá káva

čaj,kakao

Termix

Bramborový guláš s kuřecím masem,chléb,mandarinka

Polévka zeleninová

máslo,chléb,pečivo

Pátek Škvarková pomazánka
19.12. máslo,chléb,pečivo

Lívance se skořicí,Dia posyp

chléb

N,D9 Jablečné knedlíky,zakysaná smetana,skořice,máslo
D2, 9/2 Jablečné knedlíky z tvarohového těsta,bílý jogurt,Dia posyp
D4

kakao

Čtvrtek Pomazánka z ryb
18.12. v tomatě

mléko

Bramborový guláš,chléb,mandarinka

Polévka ovarová/drůbeží s obrázky
ovoce

N,D9 Vepřová kýta po selsku,rýže
D2, 9/2 Vepřová kýta přírodní,rýže
D4

ovoce

čaj
mléko

Kuře na leču,bramborová kaše

chléb
pečivo
čaj
mléko

Játrový nákroj,eidam

chléb

chléb,pečivo

pečivo
čaj
kefír

Lazaně s masem a špenátem

chléb

Vepřová kýta přírodní,rýže

pečivo

Polévka z fazolových lusků kyselá/porková jemná

mléko

Makový závin,Dia závin

chléb

bílá káva

N,D9 Hovězí perkelt,těstoviny
D2, 9/2 Hovězí na porku,těstoviny
D4

Večeře

svačina

Polévka s játrovými nočky

Bramborový guláš s kuřecím masem,chléb,mandarinka

Úterý Toustový chléb obložený
16.12. vejce,šunka,zelenina

Středa Vánočka ,Dia vánočka
17.12. med,dia med,máslo

oběd

dieta

ovoce

do : 19. prosince 2014

Hovězí na porku,těstoviny

pečivo
čaj

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 : 22 . prosince
Datum

snídaně

Pondělí Pudink se šlehačkou
22.12. Dia pudink

přesníd.

čaj,bílá káva

čaj,švédský čaj

oběd

dieta

Polévka hrstková
ovoce

pečivo

Úterý Paštika,sýr
23.12. máslo,chléb,pečivo

do : 26. prosince 2014

N,D9 Plzeňský guláš,knedlík
D2, 9/2 Přírodní guláš.knedlík
D4

Přírodní guláš.knedlík
Polévka s celestýnskými nudlemi

oplatka

N,D9 Kroupové rizoto s uzeným masem a houbami,okurka
D2, 9/2 Šunkové rizoto,mrkový salát
D4 Šunkové rizoto,mrkový salát

Večeře

svačina

mléko

Polévka špenátová,chléb

chléb

ovoce

pečivo
čaj
chléb

Kapr pečený na česneku

ledová štouchané brambory
káva
pečivo

Středa
24.12.

ŠTĚDRÝ DEN

Čtvrtek
25.12.

1 SVÁTEK VÁNOČNÍ

Pátek
26.12.

2 SVÁTEK VÁNOČNÍ

Sestavili: Davídková

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 : 29 . prosince
Datum

snídaně

přesníd.

Pondělí Srnčí hřbet
29.12. máslo,chléb,pečivo
ovoce
čaj,švédský čaj

Úterý Ovocné musli
30.12. máslo,chléb,pečivo

Polévka mrkvová

mléko

N,D9 Kuřecí ragů,rýže
D2, 9/2 Jemné kuřecí ragů,rýže

chléb

Jemné kuřecí ragů,rýže

ovoce

N,D9 Fazole nakyselo,telecí párek,okurka
D2, 9/2 Bramborové halušky se šunkou,kompot
D4 Bramborové halušky se šunkou,kompot

pečivo
čaj
mléko
chléb
pečivo
čaj

N,D9 Ovar(200g.)chléb,hořčice ,beraní roh
D2, 9/2 Vařená vepřová plec,dušená zelenina,brambory
D4 Vařená vepřová plec,dušená zelenina,brambory

Čtvrtek
1.1.

Vinná klobása,brambory

Dršťková polévka,chléb,ovoce

Polévka gulášová/jemná gulášová
přesnídávka

Večeře

svačina

Polévka sýrová

Kakao

Pátek
2.1.

oběd

dieta

D4

čaj,bílá káva

Středa Linecké pečivo
31.12. Diabetické pečivo

do : 2 . ledna 2015

Obložený chlebíček,pivo,coca cola
pikolo sekt

STÁTNÍ SVÁTEK

Obložený talířek
máslo,chléb,pečivo
čaj,bílá káva

Sestavili: Davídková

Polévka s mlhovinou
ovoce

mléko

N,D9 Hovězí svíčková na smetaně,knedlík
D2, 9/2 Hovězí na zelenině,knedlík

pečivo

Hovězí na zelenině,brambory

čaj

D4

Jogurt,Dia jogurt,pečivo,ovoce

chléb

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

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

