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

Jídelní lístek srpen 2018
Snídaně

Datum

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

Večeře - II. Večeře

Svačina

Oběd

Svačina

Po

Út

St

Listový zavin s jablky

Polévka kuřecí vývar se strouháním

Dia závin

Lečo s masem, brambory

(3,7) Mléko, pečivo,

D2,9/2

Brokolicový mozeček, brambory, meloun

(3,7)

D4

Brokolicový mozeček, brambory, meloun

(3,7)

N,D9

Ovoce

1. 8.
Kakao
Čt

(1,3,7)

Pomazánka tvarohová s mrkví

Polévka sýrová

2. 8.

Bílá káva, čaj
Pá

(1,3,7)

Bílá káva, čaj

(1,3,7,9)

(1,3,7)

(1,3,7)

Obilná kaše s posypem

(1,3,7,9)

Dia posyp

D2,9/2

Pečené kuře na bylinkách, těstoviny

(1,3,7)

D4

Pečené kuře na bylinkách, těstoviny

(1,3,7)

Polévka rajčatová minestra

(1,3,7)

Bramborová kaše, špenát

N,D9

Hovězí maso protýkané zeleninou, knedlík

(1,3,7) Mléko, pečivo,

vařené vejce

D2,9/2

Hovězí maso protýkané zeleninou, knedlík

(1,3,7)

Hovězí maso protýkané zeleninou, vídeňský knedlík

(1,3,7)

Přesnídávka

3. 8.

chléb, čaj

(1,3,7) Mléko, pečivo,

Pomazánka celerová

Chléb, pečivo, máslo

máslo

Peč.kuře po uhersku(č.paprika,klobása,smetana)těstoviny

N,D9

Ovoce
Chléb, pečivo, máslo

Debrecínka, chléb

(1,3,7,9)

D4

chléb, čaj

ovoce

(1,3,7)

(1,3,7)

chléb, čaj

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.

(1,3,7)

(1,3,7)

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

Jídelní lístek srpen 2018
Snídaně

Datum

Oběd

Svačina

Vařené vejce, džem

(1,3,7)

N,D9

Boloňské špagety sypané sýrem

(1,3,7)

6. 8.

D2,9/2

Boloňské špagety sypané sýrem

(1,3,7)

D4

Boloňské špagety sypané sýrem

(1,3,7)

Út

7. 8.

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

8. 8.

Čt

9. 8.

Pá

10. 8.

(1,3,7)

Pudink se šlehačkou

Polévka čočková/celerová

Dia pudink

(1,3,7)

Kakao

(1,7)

D4

Vepřová kýta po valašsku(žampiony,kopr)brambory

(1,7)

Čaj

(1,3,7)

D2,9/2

Vepřová kotleta pečená, br.knedlík, kedlubnové zelí

(1,3,7)

D4

Vepřová kotleta pečená, br.knedlík, kedlubnové zelí

(1,3,7)

Bílá káva, čaj

(1,3,7)

(1,3,7)

Salát z krabího masa

(1,3,7,9)
(3,7) Mléko, pečivo,

Chléb, rajče

Brambory zapeč.s dietním salámem a hráškem, rajč.salát

D4

Brambory zapeč.s dietním salámem a hráškem, rajč.salát

(3,7)

Polévka žampionová

(1,7)

Vepřová konzerva

Kuře pečené na česneku, rýže, kompot

(1,7) Mléko, pečivo,

pečivo, jablko

D2,9/2

Kuře na porku, rýže, kompot

(1,7)

D4

Kuře na porku, rýže, kompot

(1,7)

N,D9

(1,3,7)

chléb, čaj

D2,9/2

Přesnídávka

Chléb, pečivo, máslo

Francouzské brambory s uzeninou, okurkový salát

Dia jogur, pečivo

sýr 50gr. chléb,
(3,7)
čaj

Pomazánka tvarohová
tzatziky

Jogurt, pečivo

(1,3,7,9)
(1,3,7) Mléko, pečivo,

N,D9

(1,3,7)

(1,3,7)

Vepřová pečeně, bramborový knedlík, červené zelí

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo

chléb, čaj

N,D9

Polévka kmínová

žampiony

Zapeč. těstoviny se sýrem

Vepřová kýta po valašsku(žampiony,kopr)brambory

Pomazánka sýrová se

(1,3,7)

(1,3,7,9)

D2,9/2

Ovoce

chléb

(1,3,7)

(1,7) Mléko, pečivo,

Polévka zeleninová s noky

(1,3,7)

Mléko,
škvarková
placka, čaj

Vepřová kýta po valašsku(žampiony,kopr)brambory

Mramorové řezy
Dia řezy

Frankfurtská polévka

N,D9

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

St

Ovoce

Večeře - II. Večeře

Svačina

Polévka porková s vejci

Po
D. vařený bílek, dia džem

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

(1,3,4,7)
(1,3,7)

chléb, čaj

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.

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

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

Jídelní lístek srpen 2018
Snídaně

Datum

Po

13. 8.

Út

14. 8.

St

15. 8.

Čt

16. 8.

Pá

Mléčný

D.bílková omeleta

výrobek

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Polévka hovězí s rýžovými nudlemi
N,D9

D4

(1,3,7)

Pomazánka šunková pěna

(1,3,7)

Dia buchty

(1,3,7,)

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

(1,3,4,7)

Bílá káva, čaj

(1,3,7)

Koprová omáčka, vařený bílek, houskový knedlík

(1,3,7)

Polévka hrachová/ze zeleného hrášku

(1,3,7)

N,D9

Hovězí mleté maso v mrkvi, brambory

(1,7)

D2,9/2

Hovězí mleté maso v mrkvi, brambory

(1,7)

D4

Hovězí mleté maso v mrkvi, brambory

(1,7)

chléb, čaj

červená řepa

Hermelínový salát
Mléko,
dalamánek,
máslo, čaj

chléb, pečivo
(1,3,7,10)

(1,3,7)

Loupák, džem, máslo

Vepřová kotleta po cikánsku, rýže

(1,7) Mléko, pečivo,

D2,9/2

Vepřová kotleta na rajčatech, rýže

(1,7)

D4

Vepřová kotleta na rajčatech, rýže

(1,7)

dia džem

chléb, čaj

(1,3,7)

(1,3,7)

Polévka zelňačka s klobásou/špenátová s opraž.šunkou

(1,3,7)

Spišský párek, chléb

Bramborové nočky s perníkem, kompot

(1,3,7) Mléko, pečivo,

hořčice, křen

Bramborové nočky s perníkem, kompot

(7)

(1,3,7)

N,D9

D4

bramborová kaše

(1,3,7,9)

(1,3,7)

(1,3,7)

Pečené kuře

(1,7)

D4

N,D9

přesnídávka
(1,3,7)

(1,3,7)

D2,9/2 Bramborové nočky s perníkem, kompot

(1,3,7)

čaj

Koprová omáčka, vařené vejce, houskový knedlík

Krůtí maso s vejci

Chléb, pečivo, máslo

(1,3,7)

D2,9/2

Polévka s drožďová/s krupicovými noky

cukrem, dia sladidlo

(1,7) Mléko, loupák,

(1,3,7) Mléko, pečivo,

Pomazánka švédská rybí
D.z ryb v tomatě

Lívance se skořicovým

(1,3,7,9)

Koprová omáčka, vařené vejce, houskový knedlík

Ovoce

Večeře - II. Večeře

Svačina

N,D9

Ovoce

Domácí buchty s tvarohem

Kakao

Brokolice zapečená se šunkou a sýrem, brambory

Polévka z červené řepy

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Bretaňské fazole, uzená kýta, okurka

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

Přesnídávka

17. 8.

Oběd

Svačina

Vaječná omeleta

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

chléb, čaj

(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.

(1,3,7)

(1,3,7)

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

Jídelní lístek srpen 2018
Snídaně

Datum

Po
20. 8.
Út
21. 8.
St
22. 8.
Čt
23. 8.
Pá
24. 8.

Oplatka

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Oběd

Svačina

Pomazánka celerová

Bílá káva, čaj

Polévka kulajda

(1,3,7)

Pastašuta, sýr

(1,3,7) Mléko, sýrový

viz obal

D2,9/2

Pastašuta, sýr

(1,3,7)

D4

Pastašuta, sýr

(1,3,7)

Polévka ovesná

Ovoce
(1,3,7)

Ovoce

Kuřecí maso na zelenině, rýže

(1,7)

D4

Kuřecí maso na zelenině, rýže

(1,7)

Polévka čočková indická(kari,rajčata)/z červené čočky

(1,7)

D4

(1,3,7)

Pomazánka drožďová se šunkou

Smažené rybí filé, brambory, míchaný salát

Ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

(1,3,7,)

D.pom.tvarohová
Chléb, pečivo, máslo
(1,3,7)

(1,3,7)

Těstovinový salát

(1,3,4,7) Mléko, pečivo,
sýr 50gr. chléb,
(4,7)
čaj
(4,7)

chléb
(1,3,7)
(1,3,7)

Studený karbanátek,

(1,3,7,9)
(1,3,7) Mléko, pečivo,

D2,9/2

Nudlový nákyp s tvarohem a ovocem, kompot

(1,3,7)

D4

Nudlový nákyp s tvarohem a ovocem, kompot

(1,3,7)

N,D9

a bramborovou kaší
(1,3,7)

Nudlový nákyp s tvarohem a ovocem, kompot

křen, hořčice,chléb

chléb, čaj

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

Polévka falešná dršťková z hlívy

(1,7)

Květákový mozeček

Vepřová krkovice pečená brambory, mrkev s hráškem

(1,7) Mléčný koktejl,

brambory

D2,9/2

Vepřová kýta pečená brambory, mrkev s hráškem

pečivo, chléb,
(1,7)
čaj

D4

Vepřová kýta pečená brambory, mrkev s hráškem

(1,7)

Přesnídávka

se zeleninou

chléb, čaj

N,D9

Pomazánka liptovská

Bílá káva, čaj

Rybí filé pečené,brambory míchaný salát

Polévka hovězí s masovými nočky a drobením

D.sýrová se šunkou

Zapečené mleté maso

(1,3,7,9)

D2,9/2

N,D9

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

(1,7) Mléko, pečivo,

D2,9/2 Rybí filé pečené,brambory míchaný salát

Kakao

rohlík, čaj

Kuřecí maso na pepři, rýže

N,D9

Perník
Dia perník

Vaječná smaženka

N,D9

Sýrový talířek

Večeře - II. Večeře

Svačina

alergen

(1,3,7,9)

Chléb, pečivo, máslo

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

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.

okurkový salát
(1,3,7)

(1,3,7)

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

Jídelní lístek srpen 2018
Snídaně

Datum

Po

Mléčný
výrobek

27. 8.

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Oběd

Svačina

Pomazánka tvarohová s křenem

(1,3,7)

Polévka brokolicová

(1,7) Mléko, loupák,

D2,9/2

Rýžovopohankové rizoto s krůtím masem, rajče

(1,7)

D4

Rýžovopohankové rizoto s krůtím masem, rajče

(1,7)

Polévka vývar s rybími knedlíčky

Bílá káva, čaj
St

(1,3,7)

Čt

(1,3,7)

D4

Sekaná pečeně, šťouchané brambory, salát z červ.řepy

(1,3,7)

Vepřová kýta na paprice, těstoviny

(1,3,7)

D2,9/2

Vepřová kýta na paprice, těstoviny

(1,3,7)

D4

Vepřová kýta na paprice, těstoviny

(1,3,7)

Pomazánka cizrnová

Polévka sýrová

30. 8.

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Pá

(1,3,7)

Pomazánka paštiková pěna

31. 8.

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

(1,3,7)

(1,3,7)

(1,3,7)

Hermelínová pomazánka
Mléko,
dalamánek,
máslo, čaj

Chléb, pečivo
rajče

(1,3,7)

(1,3,7)

Brambory s tvarohem

(1,3,7,9)

Španělský ptáček rozlítaný, knedlík

(1,3,7) Mléko, pečivo,

D2,9/2

Španělský ptáček rozlítaný, knedlík

(1,3,7)

D4

Španělský ptáček rozlítaný, knedlík

(1,3,7)

Polevka uzená s masem a rýží/rýžová s masem

Ovoce

chléb, čaj

N,D9

Ovoce

chléb, přesnídávka

(1,3,7,9)

N,D9

Ovoce

D.z červené čočky

Kuřecí šunka, máslo

(1,3,4,7,9)

Sekaná pečeně, šťouchané brambory, salát z červ.řepy

Polévka zapražená

(1,7)

(1,3,7)

D2,9/2

29. 8.
Kakao

(1,3,7)

(1,3,7) Mléko, pečivo,

Dýňová kaše, Dia kaše
se skořicí, Dia posyp

čaj

Sekaná pečeně, šťouchané brambory, červená řepa

N,D9

Ovoce
28. 8.

Špenátové lazaně

(1,3,7)

Rýžovopohankové rizoto s krůtím masem, rajče

Pomazánka ze strouhaného sýra

Večeře - II. Večeře

Svačina

N,D9

Út
Chléb, pečivo, máslo

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

meloun

chléb, čaj

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

Polévka masová krémová

(1,3,7,9)

Smažený květák, brambory tatarka

(1,3,7) Mléko, pečivo,

Zeleninový nákyp, brambory, ovoce

(1,3,7)

Zeleninový nákyp, brambory, ovoce

(1,3,7)

chléb, ovoce

chléb, čaj

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.

(1,3,7)

(1,3,7)

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

Jídelní lístek srpen 2018
Datum

Snídaně

Svačina

Oběd

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

Svačina

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.

Večeře - II. Večeře

Jídelní lístek srpen 2018

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

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.

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

Jídelní lístek srpen 2018

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

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.

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

Jídelní lístek srpen 2018

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

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.

Sestavila: Davídková vedoucí - šéfkuchař
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