Jídelníček na týden od : 4 . srpna
Datum

snídaně

přesníd.

máslo,chléb,pečivo

Polévka krupicová s vejci
ovoce

čaj,mléčný koktejl

Úterý
5.8.

oplatka

čaj,kakao
ovoce

čaj,kakao
Sestavili: Davídková, De Filippo

D2, 9/2 Přírodní guláš,brambory, Dia oplatka
D4 Přírodní guláš,brambory, oplatka
N,D9 Rybí file smažené,bramborová kaše,okurkový salát
D2, 9/2 Rybí file zapečené se sýrem,br.kaše,ledový salát
D4 Rybí file zapečené se sýrem,br.kaše,ledový salát

Medové máslo
chléb,pečivo

N,D9 Zabijačkový guláš , brambory,oplatka

Polévka rajská s těstovinou

čaj,mléčný koktejl

Pátek
8.8.

N,D9 Svíčková na smetaně,houskový knedlík
D2, 9/2 Hovězí pečeně na zelenině,houskový knedlík
D4 Hovězí pečeně na zelenině,těstoviny
Polévka květáková/porková

bílý
jogurt

Čtvrtek Pomazánka tvarohová
7.8.
máslo,chléb,pečivo

Vepřová plec na žampionech , těstoviny
Polévka rychlá s rýží

čaj,bílá káva

Středa Perníkové řezy s kokosem
6.8.

N,D9 Vepřová plec na houbách , těstoviny
D2, 9/2 Vepřová plec na žampionech , těstoviny
D4

Pomazánka z tresčích jater
maslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Pondělí Šunka,sýr tavený
4.8.

do : 8. srpna

Polévka gulášová/jemná gulášová
ovoce

N,D9 Rýžový nákyp se švestkami/Dia nákyp,kompot
D2, 9/2 Rýžový nákyp se švestkami,kompot
D4 Rýžový nákyp se švestkami,kompot

2014
Večeře

svačina

mléko

Brambory s tvarohem a pažitkou

pečivo mléko
chléb
čaj
kefír

Zeleninové rizoto , sýr

chléb
pečivo
mléko

Vepřová konzerva,chléb

chléb

rajče

pečivo
čaj
mléko

Krupicová kaše se skořicí, Dia posyp
banány

chléb
pečivo
mléko

Sekaný máslový řízek,bramborová kaše

chléb
paštika
čaj

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

Jídelníček na týden od : 11 . srpna
Datum

snídaně

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

přesníd.

piškoty

D2, 9/2 Kuřecí plátek,brambory,dušená zelenina
D4 Kuřecí plátek,brambory,dušená zelenina
Polévka špenátová
ovoce

čaj,kakao

Čtvrtek Pomazánka z NIVY
14.8. máslo,chléb,pečivo

ovoce

čaj,mléčný koktejl
Sestavili: Davídková, De Filippo

Palačinky se zavařeninou,Dia

chléb

termix,Dia jogurt

pečivo
čaj

ovoce

Zapečené těstoviny s plísňovým sýrem
zákusek
čaj
Ryby v tomatě,chléb,máslo

N,D9 Hovězí roštěnky,rýže

chléb

oplatka ,Dia oplatka

D2, 9/2 Přírodní roštenky,rýže
D4 Přírodní roštenky,rýže

pečivo

N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D2, 9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D4 Krupicové knedlíčky s vanilkový přelivem

Škvarková pomazánka
chléb,pečivo

mléko

mléko

Polévka cizrnová s párkem/hovězí s krupicovými noky

čaj,bílá káva

Pátek
15.8.

N,D9 Řízek z krkovičky,šťouchané brambory

Večeře

svačina

Polévka hrstková/zeleninová krémová
přesnídávka

čaj,mléčný koktejl

Středa Kobliha 2ks.,Dia šáteček
13.8.

N,D9 Westernové fazole,chléb,oplatka,Dia oplatka
D2, 9/2 Špenátové lazaně,oplatka
D4 Špenátové lazaně,oplatka

Vaječná omeleta
máslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Polévka s játrovými knedlíčky

čaj,bílá káva

Úterý
12.8.

do : 15. srpna 2014

čaj
tav.sýr

Vařené vepřové,fazolové lusky
brambory

mléko
chléb

Polévka drůbeží s kapáním

mléko

N,D9 Písecká vepřová pečeně,těstoviny

chléb

D2, 9/2 Vepřová plec na rajčatech,těstoviny
D4 Vepřová plec na rajčatech,těstoviny

pečivo

Krůtí na porku,rýže

čaj

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

Jídelníček na týden od : 18 . srpna
Datum

snídaně

Pondělí Pomazánka budapešťská
18.8. máslo,chléb,pečivo

přesníd.

Přírodní guláš,krupicové halušky

čal

ovoce

D4
ovocný
salát

N,D9 Pečené kuře,bramborová kaše,zelný salát s mrkví a celerem
D2, 9/2 Pečené kuře,bramborová kaše,mrkvový salát s celerem
D4

čaj,bílá káva

N
D4

Eidam,med
máslo,chléb,pečivo
čaj,mléčný koktejl

Sestavili: Davídková, De Filippo

Pečené kuře,bramborová kaše,mrkvový salát s celerem
Polévka dšťková/bramborová

ovoce

D2,9/2,9

Pátek
22.8.

Masový klops,rajská omáčka,vařené brambory
Polévka sýrová

čaj

Čtvrtek Vaječná smaženka,obloha
21.8.

N,D9 Paprikový lusk,rajská omáčka,houskový knedlík
D2, 9/2 Masový klops,rajská omáčka,houskový knedlík

ovoce

Bramborové taštičky s povidly,strouhaný perník

Játra na slanince,rýže
zákusek
čaj
mléko

Obložená houska

chléb
pečivo
čaj
kefír

Platýz na bylinkách a česneku
brambory,m.m.

Bramborové taštičky s Dia džemem,opraž.strouhanka

chléb

Bramborové taštičky s tvarohem,drcené piškoty

pečivo

Polévka jáhlová

mléko

Studený piškotový dort,Dia dort

chléb

s ovocem

N,D9 Španělský ptáček,rýže
D2, 9/2 Hovězí zavitek se zeleninou,rýže
D4

Labská zelenina,brambory

chléb

Polévka kmínová

čaj,mléčný koktejl

Středa Krupičná kaše s kakaem
20.8. Dia posyp

mléko
paštika

D4

Večeře

svačina

N,D9 Hovězí po burgundsku,krupicové halušky
D2, 9/2 Přírodní guláš,krupicové halušky

Pomazánka krabí
máslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Polévka z ovesných vloček
oplatka

čaj,kakao

Úterý
19.8.

do : 22. srpna 2014

Hovězí zavitek se zeleninou,rýže

pečivo
čaj

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

Jídelníček na týden od : 25 . srpna
Datum

snídaně

Pondělí Pomazánka z taveného sýra
25.8. máslo,chléb,pečivo

Úterý
26.8.

přesníd.

ovoce

oběd

dieta

mléko

Polévka špenátová,chléb

Vepřové srdce na slanině,špagety

chléb

ovoce

Vepřové srdce přírodní,špagety

pečivo

Vepřové srdce přírodní,špagety

Pomazánka z ryb v tomatě

Polévka drožďová

máslo,chléb,pečivo

oplatka

čaj,mléčný koktejl
ovoce

čaj,kakao

Čtvrtek Paštiková pěna
28.8. máslo,chléb,pečivo

Večeře

svačina

Polévka mrkvová se smetanou

čaj,bílá káva

Středa makovec s citronovou pol.
27.8.

Pátek
29.8.

do : 29. srpna 2014

Bůček po selsku,bramborový knedlík,špenát

čaj
chléb

Lívance se skořicí,Dia posyp

Vepřová kýta přírodní,bramborový knedlík,špenát

ledová přesnídávka
káva

Vepřová kýta přírodní,bramborový knedlík,špenát

pečivo

Polévka žampionový krém

mléko

Těstovinový salát(studený)

Hovězí esterhazi,těstoviny

chléb

s tuňákem

Hovězí pečeně na celeru,těstoviny

pečivo

Hovězí pečeně na celeru,těstoviny

čaj

Lečo s uzeninou,brambory m.m.

tavený Kuřecí plátek na houbách
sýr
šťouchané brambory

Teplá šunka,dušená mrkev,brambory

mléko

čaj,bílá káva

Teplá šunka,dušená mrkev,brambory

pečivo

Salámová variace

Polévka kapustová/porková s bílkem

mléko

Rizoto s masem a houbami,sýr,okurka

chléb

Rizoto s masem a žampiony,sýr,rajče celé

pečivo

máslo,chléb,pečivo

Polévka s játrovou rýží
jogurt

oplatka

čaj,méčný koktejl

Rizoto s masem a žampiony,sýr,rajče celé loupané

Sestavili: Davídková, De Filippo

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

Zapečené pražské brambory,podmáslí

čaj

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

Jídelníček na týden od : . srpna
Datum

snídaně

Sestavili: Davídková, De Filippo

přesníd.

dieta

do : . srpna 2014
oběd

svačina

Večeře

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

