Jídelníček na týden od : 6. července
Datum
6.7.

Úterý
7.7.

Středa
8.7.

Čtvrtek
9.7.

Pátek
10.7.

Sobota
11.7.

2015

oběd

dieta

Pondělí

do : 12. července

Hráškový krém
N,D9 Vepřový plátek s nádivkou, brambory
D2,9/2 Vepřový plátek s nádivkou, brambory
Polévka uzená s rýží
N,D9 Kančí guláš, karlovarské knedlíky
D2,9/2 Kančí guláš dietní, karlovarské knedlíky
Krkonošská cibulačka s masem / gulášová dietní
N,D9 Přírodní plátek z hovězí roštěné, rýže, mrkvový salát
D2,9/2 Přírodní plátek z hovězí roštěné, rýže, mrkvový salát
Polévka z drůbežích drobů
N,D9 Zeleninové lečo s klobásou, brambory
D2,9/2 Lazeňská zelenina, brambory
Polévka gulášová / gulášová dietní
N,D9 Šišky s mákem, mléko
D2,9/2 Šišky s opraženou strouhankou, mléko
Polévka ragů
N,D

Čočka s párkem a vajíčkem
Vepřový plátek, šunková rýže

Neděle
12.7.

Polévka krupicová s vejci
N,D

Uzené maso, zelí, bramborové knedlíky
Vepřová přírodní pečeně, špenát, bramborové knedlíky

Sestavili: De Filippo

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 : 13. července
Datum

dieta

Pondělí
13.7.

N,D9 Boloňské špagety

Úterý
14.7.

Středa
15.7.

Čtvrtek
16.7.

Pátek
17.7.

Sobota
18.7.

do : 19. července

2015

oběd
Bramborová polévka

D2,9/2 Boloňské špagety
Hovězí vývar s celestýnskámi nudlemi
N,D9 Jehněčí pečeně, špenát, bramborové placky
D2,9/2 Jehněčí pečeně, špenát, bramborové placky
Ruský boršč
N,D9 Palačinky s ovocným tvarohem a čokoládovým krémem
D2,9/2 Palačinky s ovocným tvarohem a čokoládovým krémem
Polévka čočková / polévka jáhlová
N,D9 Masový špíz, brambory, hlávkový salát
D2,9/2 Masový špíz, brambory, hlávkový salát
Ovarová polévka s kroupami / hovězí s kapáním
N,D9 Plněné papriky v rajské omáčce, těstoviny
D2,9/2 Rajská omáčka s čufty, těstoviny
Polévka frankfurtská / frankfutská dietní
N,D

Květákový mozeček, brambory, rajčatový salát

D2,9/2 Brokolice zapečená se sýrem a smetanou, brambory, rj. sal.
Oplatka / oplatka dia

Neděle
19.7.

Sestavili: De Filippo

Zeleninový vývar se zeleninou a vaječným svítkem
N,D

Vepřová pečeně hamburská, houskové knedlíky

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 : 20. července
Datum

dieta

Pondělí
20.7.

N,D9 Maminčino kuře

Úterý
21.7.

Středa
22.7.

Čtvrtek
23.7.

Pátek
24.7.

Sobota
25.7.

Neděle
26.7.

do : 26. července

2015

oběd
Česneková polévka / polévka kmínová

D2,9/2 Maminčino kuře
Drůbeží polévka s masem a nudličkami
N,D9 Vepřový plátek se sladkopálivou omáčkou, halušky
D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, halušky
Polévka dršťková / gulášová dietní
N,D9 Bavorské vdolečky
D2,9/2 Bavorské vdolečky
Fazolová polévka se skopovým masem, drůbeží s rýží
N,D9 Vepřový řízek, letní bramborový salát (pouze s jogurtem)
D2,9/2 Hovězí plátek, letní bramborový salát (pouze s jogurtem)
Polévka hrachová / žampiónový krém
N,D9 Hovězí na houbách, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí na žampionech, houskové knedlíky
Hovězí polévka s obrázky
N,D Kuřecí plátek, fazole po mexicku
D2,9/2 Kuřecí plátek na bylinkách, brambory
Oplatka / oplatka dia
Polévka špenátová
N,D9 Vepřová znojemská pečeně, rýže
D2,9/2 Vepřová pečeně na kmíně, rýže

Sestavili: De Filippo

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 : 27. července

do : 3. srpna

Datum

dieta

Pondělí
27.7.

N,D9 Francouzské brambory, kyselá okurka

Úterý
28.7.

Středa
29.7.

Čtvrtek
30.7.

Pátek
31.7.

Sobota
1.8.

Neděle
2.8.

2015

oběd
Hovězí vývar s rýží

D2,9/2 Francouzské brambory dietní, rajčatový salát
Polévka z kapříků
N,D9 Bramborové knedlíky plěné uzeným masem, červené zelí
D2,9/2 Bramborové knedlíky plěné šunkou, špenát
Polévka s drožďovými knedlíčky
N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D2,9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Selská polévka
N,D9 Kuřecí nudličky dle šéfkuchaře, těstoviny (víno, česnek, smetana,sýr)
D2,9/2 Kuřecí nudličky, těstoviny (smeana, sýr, víno)
Polévka hovězín s játrovými knedlíčky
N,D9 Králík na smetaně, karlovarské knedlíky
D2,9/2 Králík na smetaně, karlovarské knedlíky
Polévka květáková / brokolicová
N,D9 Vepřové nudličky po čínsku, rýže
D2,9/2 Vepřové nudličky po čínsku dietní, rýže
Žampionový krém
N,D9 Kuřecí stehno pečené na rozmarýnu, brambory
Zelný salát / salát z čínského zelí
D2,9/2

Sestavili: De Filippo

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

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

