Jídelníček na týden od : 5. ledna
Datum

Úterý
6.1.

Středa
7.1.

Čtvrtek
8.1.

Pátek
9.1.

Sobota
10.1.

2015

oběd

dieta

Pondělí
5.1.

do : 11. ledna

Hráškový krém
N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot
D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot
Francouzská cibulačka / hovězí vývar s celes. nudlemi
N,D9 Losos na bylinkách, dušená zelenina na másle, brambory
D2,9/2 Losos na bylinkách, dušená zelenina na másle, brambory
Polévka hrstková / hovězí vývar s bílky
N,D9 Mexický guláš, těstoviny
D2,9/2 Přírodní vepřový guláš, těstoviny
Drůbeží vývar s masem a těstovinou
N,D9 Karbanátek, bramborová kaše, zelný salát
D2,9/2 Karbanátek dušený, bramborová kaše, salát z čín. Zelí
Polévka dršťková / polévka zeleninová s masem
N,D9 Nudle s mákem, mléko
D2,9/2 Nudle s tvarohem, mléko
Polévka ragů
N,D

Hrachová kaše, párek, vejce

D2,9/2 Vepřový plátek, pažitková rýže

Neděle
11.1.

Polévka krupicová s vejci
N,D

Vepřová hamburská pečeně, houskové knedlíky

D2,9/2 Vepřová hamburská pečeně dietní, houskové 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 : 12. ledna
Datum

dieta

Pondělí
12.1.

N,D9 Boloňské špagety

Úterý
13.1.

Středa
14.1.

Čtvrtek
15.1.

Pátek
16.1.

Sobota
17.1.

do : 18. ledna

2015

oběd
Bramborová polévka se žampiony a vejci

D2,9/2 Boloňské špagety
Hovězí vývar s nudličkami
N,D9 Guláš z divočáka, karlovarské knedlíky
D2,9/2 Přírodní hovězí guláš, karlovarské knedlíky
Pórková polévka
N,D9 Španělský ptáček, rýže
D2,9/2 Španělský ptáček dietní, rýže
Polévka čočková / polévka jáhlová
N,D9 Dušená mrkev na sladkokyselo, brambory
D2,9/2 Dušená mrkev na sladkokyselo, brambory
Polévka sýrová krémová
N,D9 Hovězí maso v koprové omáčce, houskové knedlíky
D2,9/2 Hovězí maso v koprové omáčce, houskové knedlíky
Zelňačka s klobásou / bramboračka s masem
N,D

Fazole na kyselo s uzenou krkovičkou

D2,9/2 Kuřecí nudličky na másle, brambory

Neděle
18.1.

Zeleninová polévka
N,D

Cikánská hovězí pečeně, rýže

D2,9/2 Vepřová pečeně na žluté paprice, 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 : 19. ledna

do : 25. ledna

Datum

dieta

Pondělí
19.1.

N,D9 Těstoviny zapeč. s kuř. masem a žampiony, hlávkový salát

2015

oběd
Norská rybí

D2,9/2 Těstoviny zapeč. s kuř. masem a žampiony, hlávkový salát

Úterý
20.1.

Středa
21.1.

Čtvrtek
22.1.

Pátek
23.1.

Sobota
24.1.

Neděle
25.1.

Česnečka / kmínová s bramborem
N,D9 Kuřecí játra na paprice, rýže
D2,9/2 Kuřecí játra na paprice, rýže
Jarní zeleninová polévka
N,D9 Smažená tilapia filet, bramborová kaše, obloha
D2,9/2 Přirodní tilapia filet, bramborová kaše, obloha
Fazolová polévka se skopovým / skopové ragů
N,D9 Bramborák s masovou směsí
D2,9/2 Bramborové placky s masovou směsí
Ruský boršč / dietní boršč
N,D9 Halušky ( uzené maso, zelí )
D2,9/2 Halušky s tvarohem, ovocný pohár
Hovězí polévka s obrázky
N,D9 Kuřecí stehení plátek na houbách, těstoviny
D2,9/2 Kuřecí stehení plátek na žampionech, těstoviny
Hovězí vývar s vaječnou mlhovinou
N,D9 Knedlo vepřo zelo
D2,9/2 Knedlo vepřo špenát

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 : 26. ledna

do : 2. února

Datum

dieta

Pondělí
26.1.

N,D9 Vepř. plátek se sázeným vajíčkem, br. kaše, školní salát

Úterý
27.1.

Středa
28.1.

Čtvrtek
29.1.

Pátek
30.1.

Sobota
31.1.

Neděle
1.2.

2015

oběd
Polévka uzený s rýží / hovězí vývar s rýží

D2,9/2 Vepřový plátek s opečenou šunkou, br. kaše, mrkvový salát
Hovězí polévka s játrovou zavářkou
N,D9 Králičí čtvrtky na smetaně, houskové knedlíky
D2,9/2 Králičí čtvrtky na smetaně, houskové knedlíky
Polévka s drožďovými knedlíčky
N,D9 Těstoviny zapeč. s hov. masem a žampiony, rajcatový salát
D2,9/2 Těstoviny zapeč. s hov. masem a žampiony, rajcatový salát
Polévka dršťková / gulášová dietní
N,D9 Buchtičky s vanilkovým krémem
D2,9/2 Buchtičky s vanilkovým krémem
Frankfurtská polévka / frankfurtská polévka dietní
N,D9 Dušená kedlubna, opečené brambory
D2,9/2 přírodní hovězí guláš, houskové knedlíky
Drůbeží vývar s těstovinou
N,D

Bramborové knedlíky plněné uzeninou, zelí

D2,9/2 Bramborové knedlíky plněné šunkou, špenát
Žampionový krém
N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže
D2,9/2 Španělská vepřová pečeně dietní, 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 : 29. ledna
Datum

snídaně

Pondělí Tuňáková pomazánka
29.9.

Úterý
30.9.

přesníd.

Fazolová polévka
ovoce

Bílá káva, čaj

3

Šlehaný tvaroh s mrkví
ovoce

1

Chléb, pečivo, máslo

2

Bílá káva, čaj

3
ovoce

Chléb, pečivo, máslo
Bílá káva, čaj

Pátek
3.10.

1
2

Čtvrtek Palačinky s marmeládou
2.10.

1
2
3
1
2

Bílá káva, čaj

3

Nutela
ovoce

1

Chléb, pečivo, máslo

2

Bílá káva, čaj

3

Sobota Hermelínová pomazánka
4.10.

N,D9 Maďarský guláš, těstoviny
N,D9 Vepřový řízek, brambory, okurkový salát
D2,9/2 Přírodní guláš, těstoviny
Hovězí vývar se zeleninou
N,D9 Koprová omáčka s hovězím masem, houskové knedlíky
N,D9 Smažené nudle s kuřecím masem po čínsku

ovoce

Mléko

Chléb
Čaj

N,D9 Mexický guláš, rýže
N,D9 Těstoviny se sýrovou omáčkou
D2,9/2 Těstoviny se sýrovou omáčkou
Drůbeží vývar s těstovinou
N,D9 Hrachová kaše s dietním párkem

II. Chléb, máslo, plátkový sýr

Zákusek Zapečené filé, bramborová kaše
Pečivo Rajčatový salát
Chléb

Chléb
Čaj

D2,9/2 Vepřová pečeně s nádivkou, karlovarské knedlíky
Květáková / brokolicová polévka

Bramborovoé placičky s povidli, kompot

Pečivo

N,D9 Cmunda po kaplicku
N,D9 Míchaná zelenina na páře, šťouchané brambory
D2,9/2 Dušený máslový karbanátek, brambory, mrkvový salát
N,D9 Vepřová pečeně s nádivkou, karlovarské knedlíky
N,D9 Zeleninové rizoto sypané sýrem, míchaný salát

Večeře

svačina

Mléko

Chléb, pečivo, máslo

Čaj
Sýr

II.Oplatka dia
Paštika lahůdková
Chléb, rajské
II. Ovoce

Mléčný Dušená mrkev, brambory
nápoj
Pečivo
Čaj
Mléko

II.Ovocné pyré
Vaječná omeleta plněná špenátem

Paštika Brambory
Chléb
Čaj
Mléko

II. Ovoce
Sýr s pažitkou

Pečivo
Chléb

Bílá káva, čaj

Neděle Croissant máslový
5.10.

2015

D2,9/2 Koprová omáčka s hovězím masem, houskové knedlíky
Česnečka / kmínová polévka

Norská polévka
ovoce

Chléb, pečivo, máslo

D9, 9/2 Dia nugát

oběd

číslo dieta

Chléb, pečivo, máslo

Středa Drůbeží šunka výběrová
1.10.

do : 4. ledna

D2,9/2 Kuřecí nudličky v mrkvi, brambory
Brokolicový krém
ovoce

N,D9 Vepřová pečeně štěpánská, rýže

Čaj
Mléko

II. Sýr tavený, chléb, máslo
Vepřová šunka nejvyšší jakosti

Pečivo Chléb, máslo
Chléb

Kakao, čaj
Sestavili: De Filippo, Davídková

D2,9/2 Vepřová pečeně štěpánská, rýže

Čaj

II. Paštika, chléb, máslo

Schválily: Hasnedlová, Stejskalová

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

