Jídelníček na týden od : 1 . září
Datum

snídaně

přesníd.

Polévka jáhlová

máslo,chléb,pečivo

ovoce

čaj,mléčný koktejl

Úterý
2.9.

oplatka

čaj,bílá káva

Středa Třená bábovka
3.9.
čaj,kakao

Salámová variace
chléb,pečivo
čaj,kakao

Sestavila: Davídková

D2, 9/2 Vepřová pečeně,housk. knedlík,špenát
D4 Vepřová pečeně,brambory,špenát
N,D9 Bramborové šišky s opraž. strouhankou,Dia posyp,kompot
D2, 9/2 Bramborové šišky s opraž. strouhankou,Dia posyp,kompot
D4 Bramborové šišky s opraž. strouhankou,kompot

čaj,mléčný koktejl

Pátek
5.9.

čaj

N,D9 Vepřová pečeně,housk. knedlík,hlávkové zelí

Polévka drůbeží s tarhoňou
ovoce

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

Kuřecí nudličky na slanině

chléb
kefír

Polévka s uzených stehen s luštěninami/ragů
ovoce

mléko

pečivo rýže

Polévka rajská s ovesnými vločkami
N,D9 Nastavovaná kaše s cibulkou,uzené,okurka
D2, 9/2 Bramborová kaše,teplá šunka,salát z červené řepy
D4 Bramborová kaše,teplá šunka,salát z červené řepy

Večeře

svačina

Bratislavská vepřová plec ,těstoviny

Polévka hovězí se sýrovými nočky
bílý
jogurt

Čtvrtek Jogurt ovocný,Dia jogurt
4.9.
máslo,chléb,pečivo

N,D9 Bratislavská vepřová plec ,těstoviny
D2, 9/2 Bratislavská vepřová plec ,těstoviny
D4

Pomazánka tvarohová s křenem
maslo,chléb,pečivo

2014

oběd

dieta

Pondělí Cereálie s mlékem
1.9.

do : 5. září

Lívance se skořicí , ovoce

chléb
pečivo
mléko

Ryby v tomatě,chléb,máslo

chléb

rajče

pečivo
čaj
mléko

Tlačenka s cibulkou,chléb

chléb
pečivo
mléko

Krkonošské kyselo ,loupák

chléb
paštika
čaj

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

Jídelníček na týden od : 8 . září
Datum

snídaně

Pondělí Hrášková omeleta
8.9.
máslo,chléb,pečivo

přesníd.

piškoty

D2, 9/2 Vepřový špíz(žampiony,zelenina,šunka)brambory
D4 Vepřový špíz(žampiony,zelenina,šunka)brambory
Cibulačka s rajčaty/rajská rychlá s rýží
ovoce

čaj,kakao

Čtvrtek Tavený sýr 50gr.med
11.9. máslo,chléb,pečivo

ovoce

chléb

kefír

pečivo
čaj
Indická polévka,pečivo
zákusek

chléb

N,D9 Rozlétaní ptáčci,rýže

N,D9 Plněné papriky pečené na protlaku,bramb. kaše
D2, 9/2 Jemný klops dušený na protlaku,bramborová kaše
D4 Jemný klops dušený na protlaku,bramborová kaše

ovoce

čaj
mléko
pečivo

Polévka z vaječné jíšky
ovoce

Sestavila: Davídková

Vařené brambory s pažitkou

N,D9 Kuřecí maso v sýrové omáčce,bramborové noky

D2, 9/2 Rozlétaní ptáčci(bez slaniny s bílkem a šunkou),rýže
D4 Rozlétaní ptáčci(bez slaniny s bílkem a šunkou),rýže

Obložená houska 2ks.

čaj,mléčný koktejl

mléko

D2, 9/2 Kuřecí maso v sýrové omáčce,bramborové noky
D4 Kuřecí maso v sýrové omáčce,bramborové noky
Polévka hovězí s nudlemi

čaj,bílá káva

Pátek
12.9.

N,D9 Vepřový špíz(žampiony,zelenina,uzenina)brambory

Večeře

svačina

Polévka fazolová pasírovná/z jarní zeleniny
přesnídávka

čaj,mléčný koktejl

Středa Jablečný koláč s drobenkou
10.9.

N,D9 Zapečené těstoviny s tuňákem,okurka
D2, 9/2 Zapečené těstoviny s tuňákem,rajče
D4 Zapečené těstoviny s tuňákem,nektarinka

Pomazánka z olejovek
máslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Polévka mrkvová se špenátovými nočky

čaj,bílá káva

Úterý
9.9.

do : 12. září 2014

Ovocná přesnídávka ,piškoty

čaj
tav.sýr

Karbanátek ,bramborová kaše
kompot

mléko
chléb
mléko

Lečo s uzeninou , chléb

chléb
pečivo
čaj

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

Jídelníček na týden od : 15 . září
Datum

snídaně

Pondělí Pomazánka vaječná
15.9. máslo,chléb,pečivo

přesníd.

D4
ovoce

N,D9 Švestkové knedlíky kynuté s tvarohem,Dia posyp
D2, 9/2 Švestkové knedlíky tvarohové,Dia posyp
D4

ovoce

N,D9 Smažené kuře,brambory s pažitkou,celerový salát
D2, 9/2 Přírodní kuře,brambory s pažitkou,celerový salát
D4

ovocný

Těstovinový salát s tuňákem

chléb
paštika
čal
Kuřecí plátek na houbách ,rýže
zákusek
čaj
mléko

Vepřový ovar,hořčice,kozí roh,chléb

chléb
pečivo
čaj
kefír
chléb

Vepřová kýta na zelenině,těstoviny

pečivo

D4

salát
Sestavila: Davídková

mléko

N,D9 Veprová kýta na paprice,těstoviny
D2, 9/2 Vepřová kýta na zelenině,těstoviny

Termix , Dia jogurt

čaj,mléčný koktejl

Přírodní kuře,brambory s pažitkou,celerový salát
Polévka s drožďovými knedlíčky

piškoty

čaj,bílá káva
máslo,chléb,pečivo

Švestkové knedlíky tvarohové
Polévka sýrová

čaj

Čtvrtek Pomazánka z tvarůžků
18.9. máslo,chléb,čaj

Bramborové halušky se šunkou a sýrem,rajské loupané

Večeře

svačina

Polévka česneková/bramboračka

čaj,mléčný koktejl

Středa Tvarohové řezy
17.9. Dia řezy

Pátek
19.9.

N,D9 Čočka,klobása,cibulka,okurka
D2, 9/2 Bramborové halušky se šunkou a sýrem,rajské 1ks.

Pomazánka z tresčích jater
máslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Polévka kmínová
oplatka

čaj,kakao

Úterý
16.9.

do : 19. září 2014

Žemlovka s jablky

Polévka ze zeleného hrášku

mléko

Rybí file ve smetanové omáčce

N,D9 Kančí guláš na červeném víně,rýže
D2, 9/2 Kančí guláš přírodní,rýže

chléb

brambory,m.m.

pečivo

Vepřový guláš přírodní,rýže

čaj

D4

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

Jídelníček na týden od : 22 . září
Datum

snídaně

Pondělí Pomazánka z hermelínu
22.9. máslo,chléb,pečivo

přesníd.

D4
oplatka

N,D9 Hovězí pečeně na celeru,rýže
D2, 9/2 Hovězí pečeně na celeru,rýže
D4 Hovězí pečeně na celeru,rýže
Polévka brokolicová

ovoce

čaj,kakao

Čtvrtek Šunka,sýr
25.9. máslo,chléb,pečivo

N,D9 Přírodní vepřový plátek,smetanové brambory
D2, 9/2 Přírodní vepřový plátek,smetanové brambory
D4 Přírodní vepřový plátek, brambory
Polévka s játrová

jogurt

čaj,bílá káva

N,D9 Rybí rizoto,okurkový salát
D2, 9/2 Rybí rizoto,ledový salát

čaj,méčný koktejl
Sestavila: Davídková

oplatka

mléko

Uzené stehno,bramborová kaše

chléb

červená řepa

pečivo
čaj
chléb

Fazolový salát s uzeninou,chléb

ledová ovoce
káva
pečivo
mléko

Tav sýr 50gr.pečivo ,oplatka,Dia oplatka

chléb
pečivo
čaj
tavený Zapečené těstoviny se špenátem
sýr
a sýrem
mléko
pečivo

Polévka vývar se šunkovými knedlíčky

mléko

N,D9 Koprová omáčka,vařená plec,houskový knedlík
D2, 9/2 Koprová omáčka,vařená plec,houskový knedlík

chléb
pečivo

Koprová omáčka,vařená plec,brambory

čaj

D4

Večeře

svačina

Rybí rizoto,ledový salát

D4

Pomazánka TZATZIKY
máslo,chléb,pečivo

Vepřová kotleta pečená,br.knedlík,špenát
Polévka zapražená/krupicová s bílkem

čaj,mléčný koktejl

Středa Ovesná kaše se skořicí
24.9. Dia posyp

Pátek
26.9.

N,D9 Pečený vepřový bůček,brambor knedlík,špenát
D2, 9/2 Vepřová kotleta pečená,br.knedlík,špenát

Paštika
máslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Polévka rychlá s mlhovinou
ovoce

čaj,bílá káva

Úterý
23.9.

do : 26. září 2014

Švestkový koláč ,kakao

Schválila: Hasnedlová , Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena !!

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

Jídelníček na týden od : 27 . září
Datum

snídaně

Pondělí Ovocná přesnídávka
29.IX máslo,chléb,pečivo

přesníd.

D4

čaj,bílá káva

Středa Jablečný závin z lístkového
1.10. těsta ,Dia závin
čaj ,kakao

Čtvrtek Pomazánkové máslo
2.10. chléb,pečivo

ovoce

čaj,méčný koktejl

Pátek
3.10.

čaj,méčný koktejl
Sestavila: Davídková

chléb
čaj
mléko

Salámovo sýrová varice,máslo

chléb

bílá veka

pečivo

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi

mléko

N,D9 Rybí file na rozmarýnu,bramborová kaše,kompot
D2, 9/2 Rybí file na rozmarýnu,bramborová kaše,kompot
Rybí file na másle,brambory,kompot

N,D9 Krůtí jatra na slanince a žampionech,rýže
D2, 9/2 Vepřové na žampionech,rýže

Těstoviny primavera

chléb
pečivo
mléko

Krupičná kaše s kakaem

chléb

Dia posyp

pečivo Meloun

Vepřové na žampionech,rýže
Schválila: Stejskalová RNT
Změna
jídelníčku
vyhrazena

čaj

čaj

Polévka zabijačková s kroupami/s ovesnými vločkami

D4

Dršťková polévka

pečivo

N,D9 Cikánská hovězí pečeně ,houskový knedlík
D2, 9/2 Hovězí pečeně na zelenině,houskový knedlík
D4 Hovězí pečeně na zelenině,houskový knedlík

D4
bílý jogurt

brambory m.m.kompot

čaj

N,D9 Palačinky se špenátem,brambory m.m.
D2, 9/2 Vařené vejce 2ks,brambory,m.m.,špenát
D4 Vařený bílek 2ks,brambory,m.m.,špenát

Obložené chlebíčky
s vajíčkem 3ks.

Vařený květák,sypaný sýrem

chléb

mléko

Polévka porkový krém
ovoce

mléko
pečivo

Přírodní guláš,těstoviny
Polévka z červené řepy s hovězím masem

oplatka

Večeře

svačina

N,D9 Karlovarský guláš,těstoviny
D2, 9/2 Přírodní guláš,těstoviny

Vepřová směs,jarní cibulka
máslo,chléb,pečivo

oběd

dieta

Polévka čočková/bramborová krémová
ovoce

čaj,méčný koktejl

Úterý
30.9.

do : 1 . října 2014

čaj
!!

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

