Alergeny jsou uvedeny v závorce v pravo od pokrmu.
Alergeny jsou počítané pro celé menu (pokrm, příloha, nápoj)

Jídelní lístek na duben 2017
Snídaně

Datum

Po

Oběd

Svačina

Vaječná omeleta

Polévka mrkvová s těstovinou

Bílková omeleta

N,D9

Krůtí játra na víně, hrášková rýže

Brioška

3. 4 .

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Út

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

St

Kuřecí kostky na kmíně, rýže

(1,3,7)

Polévka rybí norská

(1,3,7)

Škubánky s mákem, mléko

D2,9/2

Škubánky s tvarohem, mléko

D4

Škubánky s tvarohem, mléko

Sladký rohlík

Polévka z vaječné jíšky
N,D9

Vepřový perkelt, těstoviny

D2,9/2

Vepřový perkelt, těstoviny

D4

Vepřový perkelt, těstoviny

Přesnídávka

5. 4 .
Kakao
Čt

(1,3,7)

Pomazánka z tuňáka

Polévka kapustová s bulgurem/zeleninová s bulgurem

Chléb, pečivo, máslo

N,D9

Pečené kuře, šťouchané brambory

D2,9/2

Pečené kuře, šťouchané brambory

D4

Pečené kuře, šťouchané brambory

Ovoce

6. 4 .
Čaj
Pá

(1,3,7)

Poma.tvarohová s porkem

Polévka hovězí vývar s vejcem
N,D9

Sekaná svíčková, houskový knedlík

D2,9/2

Sekaná svíčková, houskový knedlík

Ovoce
7. 4 .

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

(1,3,7)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj

D4

N,D9

D4

Sekaná svíčková, karlovarský knedlík

Kulajda

(1,3,7,9)

Kuřecí kostky na kmíně, rýže

Krůtí šunka

Večeře - II. Večeře

Svačina

D2,9/2

Ovoce
4. 4 .

Sestavila: Davídková vedoucí - šékuchař
Schválila: Stejskalová - nutriční terapeutka

chléb

Vepřové rizoto

Mléko,
(7) pečivo,
chléb,
čaj

sypané sýrem

Olejovky

(1,3,7,9)

Mléko,
(7) pečivo,
(7) chléb,
čaj

(7)

Rybičky v tomatě
chléb, máslo
(1,3,7)

Těstoviny primavera

1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

(1,3,7)
(1,3,7)

Jablečný závin

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(3,7) chléb,
čaj
(1,3,7,9)

(1,3,7)

Dia závin
Bílá káva

(1,3,7)

(1,3,7)

Seznam alergenů: Obiloviny - 1, korýši - 2, vejce - 3, ryby - 4, arašídy - 5, sójové boby - 6, mléko - 7, ořechy - 8, Celer - 9, Hořčice - 10, sezamová semena - 11,
oxid siřičitý a siřičitany - 12, vlčí bob - 13, měkkýši - 14.

Změna vyhrazena

Alergeny jsou uvedeny v závorce v pravo od pokrmu.
Alergeny jsou počítané pro celé menu (pokrm, příloha, nápoj)

Jídelní lístek na duben 2017
Snídaně

Datum

Po

10. 4.

Masová směs

Polévka jáhlová
N,D9

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Út

(1,3,7)

Pomazánka špenátová

St

12. 4.

Čt

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

(1,3,7)

Bramborový guláš, chléb

D4

Bramborový guláš, chléb
Polévka zeleninová

N,D9

Zapečené rybí file se sýrem, bramborová kaše

D2,9/2

Zapečené rybí file se sýrem, bramborová kaše

D4

Zapečené rybí file se sýrem, bramborová kaše

Pomazánka z uzeného sýru

Polévka gulášová

Pomazánka z eidamu

N,D9

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

D2,9/2

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

D4

(1,3,7)

Piškotová roláda
N,D9

Kakao

Piškot s vanilkovým krémem
Polévka hrstková/ovesná

Ovoce
13. 4.

Fazolové chilli(barevné +zel.fazolky,červ.omáčka,sýr), chléb

D2,9/2

Mléčný
výrobek

11. 4.

Oběd

Svačina

jarní cibulka

(1,3,7)

Sestavila: Davídková vedoucí - šékuchař
Schválila: Stejskalová - nutriční terapeutka

Vepřová pečínka, velikonoční nádivka, špenát, brambory

D2,9/2

Pečená kotleta, bylinková nádivka, brambory, špenát

D4

Pečená kotleta, bylinková nádivka, brambory, špenát

Večeře - II. Večeře

Svačina

Zapečené brambory s

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

masem
Červená řepa
(1,3,7)

Polévka masová

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,4,7)
pečivo,
(4,7,) chléb,
čaj
(4,7,)

Chléb
ovoce

(1,3,7)

(1,3,7,8)

Jogurt, Dia jogurt

(1,3,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj

(1,7)

(1,3,7)

Brioška
(1,3,7)

(1,3,7)

Vajíčkový salát

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

Salát z vař,bílku
chléb, ovoce

(7)

(1,3,7)

VELKÝ PÁTEK

Pá
N,D9
D2,9/2

14. 4.
D4

Seznam alergenů: Obiloviny - 1, korýši - 2, vejce - 3, ryby - 4, arašídy - 5, sójové boby - 6, mléko - 7, ořechy - 8, Celer - 9, Hořčice - 10, sezamová semena - 11,
oxid siřičitý a siřičitany - 12, vlčí bob - 13, měkkýši - 14.

Změna vyhrazena

Alergeny jsou uvedeny v závorce v pravo od pokrmu.
Alergeny jsou počítané pro celé menu (pokrm, příloha, nápoj)

Jídelní lístek na duben 2017
Snídaně

Datum

Sestavila: Davídková vedoucí - šékuchař
Schválila: Stejskalová - nutriční terapeutka

Oběd

Svačina

Svačina

Večeře - II. Večeře

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Po
N,D9
D2,9/2

17. 4.
D4

Út

18. 4.

St

19. 4.

Čt

20. 4.

Pá

21. 4.

Sýr tavený 50gr.

Polévka z vaječné jíšky

Džem,Dia džem

N,D9

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

(1,3,7)

D2,9/2

Špagety se šunkou a rajčaty, sýr

D4

Špagety se šunkou a rajčaty, sýr

Ovocný koláč s drobenkou

Polévka játrovou rýží

Dia koláč

Kakao

N,D9

Vepřová kýta protýkaná(koř.zeleninou), h. knedlík

D2,9/2

Vepřová kýta protýkaná(koř.zeleninou), h. knedlík

Ovoce
D4

(1,3,7,)

Pomazánka drožďová

Mléčný

D. drůbeží paštika

výrobek

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

(1,3,7,)

Vepřová kýta protýkaná(koř.zeleninou), karl. knedlík
Polévka rybí s krupicí

N,D9

Kapustový karbanátek, brambory

D2,9/2

Vepřové v mrkvi, brambory

D4

Vepřové v mrkvi, brambory

Obložený chléb

Polévka minestra

sýr,šunka,zelenina

Bílá káva, čaj

Špagety od bači(slanina, klobása, uzené, sýr)

N,D9

Valašské kotlety(žampiony,kopr), brambory

D2,9/2

Valašské kotlety(žampiony,kopr), brambory

D4

Valašské kotlety(žampiony,kopr), brambory

Ovoce
(1,3,7,)

Pečené kuře

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

Bramborová kaše
(1,7)
(1,3,7)

Philadelphia

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

Pečivo, máslo
(1,3,7)
(1,3,7)

Boršč, chléb

(1,3,4,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

(1,3,7)
(1,3,7)

Obilná kaše s čokoládou

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,7,) pečivo,
(1,7,) chléb,
čaj
(1,7,)

Dia čokoláda
(1,3,7,9)

(1,3,7)

Seznam alergenů: Obiloviny - 1, korýši - 2, vejce - 3, ryby - 4, arašídy - 5, sójové boby - 6, mléko - 7, ořechy - 8, Celer - 9, Hořčice - 10, sezamová semena - 11,
oxid siřičitý a siřičitany - 12, vlčí bob - 13, měkkýši - 14.

Změna vyhrazena

Alergeny jsou uvedeny v závorce v pravo od pokrmu.
Alergeny jsou počítané pro celé menu (pokrm, příloha, nápoj)

Jídelní lístek na duben 2017
Snídaně

Datum

Po
24. 4.
Út
25. 4.
St

Pomazánka škvarková

Polévka brokolicová

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Čt
27. 4.
Pá
28. 4.

N,D9

Kuskus s masem a zeleninou, mrkvový salát

D2,9/2

Kuskus s masem a zeleninou, mrkvový salát

D4

Kuskus s masem a zeleninou, mrkvový salát

Brioška

(1,3,7,9)

Jogurt

Polévka kmínová s noky

Dia jogurt

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

N,D9

Karlovarský hovězí guláš, knedlík

D2,9/2

Karlovarský hovězí guláš, knedlík

D4

(1,3,7,)

Bábovka, Dia bábovka

Kakao

(1,3,7,)

N,D9

Boloňské lazaně(maso,rajčatová omáčka,sýr)

D4

Boloňské lazaně(maso,rajčatová omáčka,sýr)
Polévka zeleninová

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
(1,3,7,)

Budapešťská pomazánka

Mléčný

D. Šlehaný tvaroh s pažitkou

výrobek

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Čočka na kyselo, uzené, okurka

D2,9/2

Pomazánka sýrová s pažitkou

Bílá káva, čaj

Karlovarský hovězí guláš, knedlík kypřený sněhem
Polévka slepičí

Ovoce
26. 4.

Oběd

Svačina

D.šunka

(1,3,7,)

Sestavila: Davídková vedoucí - šékuchař
Schválila: Stejskalová - nutriční terapeutka

N,D9

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, rajče

D2,9/2

Dušený králík, bramborová kaše, rajče

D4

Dušený králík, bramborová kaše, rajče
Polévka rajská s tarhoňou

N,D9

Špekový knedlík, červené zelí

D2,9/2

Bramborové halušky se šunkou a tvarohem

D4

Bramborové halušky se šunkou a tvarohem

Večeře - II. Večeře

Svačina

Bramborová kaše

(1,3,7)

Mléko,
(1,7,) pečivo,
(1,7,) chléb,
čaj
(1,7,)

Kuřecí párek
Červená řepa
(1,3,7)

Rýžový nákyp

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7,9) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

Kompot
(1,3,7)
(1,3,7)

Drůbeží tlačenka

(1,3,7,9)

Mléko,
(1,3,7) pečivo,
(1,3,7) chléb,
čaj
(1,3,7)

Chléb, máslo, rajče
Dušená mrkev, brambory

Mléko,
(1,4,7) pečivo,
(1,4,7) chléb,
čaj

(1,3,7)
(1,3,7)

Krutí závitek, těstoviny

(1,7,9)

Mléko,
(1) pečivo,
(1) chléb,
čaj

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7,9)

(1,4,7)

(7)

(1,3,7)
(1,3,7)

Seznam alergenů: Obiloviny - 1, korýši - 2, vejce - 3, ryby - 4, arašídy - 5, sójové boby - 6, mléko - 7, ořechy - 8, Celer - 9, Hořčice - 10, sezamová semena - 11,
oxid siřičitý a siřičitany - 12, vlčí bob - 13, měkkýši - 14.

Změna vyhrazena

Jídelní lístek na duben 2017
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Alergeny jsou počítané pro celé menu (pokrm, příloha, nápoj)
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