Jídelníček na týden
Datum

od : 5. září

5.9.

Úterý
6.9.

2016

oběd

dieta

Pondělí

do : 11. září

Hrášková polévka
N,D9 Hovězí roštěná přírodní, brambory
D2,9/2 Hovězí roštěná přírodní, brambory
Drůbeží polévka s kapáním
N,D9 Šunkofleky, okurka
D2,9/2 Šunkofleky dietní, salát z čínského zelí

Středa
7.9.

Čtvrtek
8.9.

Pátek
9.9.

Mrkvová polévka se zakysanou smetanou
N,D9 Treska na na másle, br. kaše, okurkový salát
D2,9/2 Treska na na másle, br. kaše, rajčatový salát
Polévka zelná s klobásou / polévka gulášová dietní
N,D9 Bavorské vdolečky
D2,9/2 Palačinky, ovocný tvaroh, ovocné pyré
Hovězí vývar s masem a těstovinou
N,D9 Hrachová kaše, párek, okurka
D2,9/2 Brambory zapečené s h. masem, hráškem a šunkou

Sobota
10.9.

Neděle
11.9.

Polévka frankfurtská / dietní franktfurtská
N,D

Vepřové rizoto, okurka /rajčatový salát

Polévka zeleninová krémová
N,D

Pečené kuřecí stehno na zázvoru, brambory
Mrkvový salát

Sestavil: De Filippo

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

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

Jídelníček na týden
Datum
Pondělí
12.9.

Úterý
13.9.

Středa
14.9.

od : 12. září

do : 18. září

2016

oběd

dieta

Slepičí vývar s masem a kuskusem
N,D9 Vepřové ragů, rýže
D2,9/2 Vepřové ragů dietní, rýže
Česnečka / zeleninová polévka
N,D9 Smařený vepřový řízek, br. kaše, zelný salát
D2,9/2 Vepřový přírodní plátek, br. kaše, salát z čínského zelí
Polévka kmínová s vejci
N,D9 Kančí guláš, špekové knedlíky
D2,9/2 Hovězí guláš dietní, karlovarské knedlíky

Čtvrtek
15.9.

Polévka rajčatová s těstovinou
N,D9 Španělský ptáček, rýže
D2,9/2 Španělský ptáček dietní, rýže

Pátek
16.9.

Polévka chalupnická
N,D9 Francouzské brambory, okurka
D2,9/2 Francouzské brambory dietní, červená řepa

Sobota
17.9.

N,D9 Žemlovka s tvarohem a jablky

Neděle
18.9.

N,D9 Klopsy, rajská omáčka, houskové knedlíky

Polévka ragů

Polévka hrášková krémová
D2,9/2 Klopsy, rajská omáčka, karlovarské knedlíky

Sestavil: De Filippo

Schválila: 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. září

do : 25. září

Datum

dieta

Pondělí
19.9.

N,D9 Těstoviny zapečené s vepřovým masem a žampiony

2016

oběd
Vývar z uzeného masa, kroupami / Hovězí vývar s krupicí

D2,9/2 Těstoviny zapečené s vepřovým masem a žampiony

Úterý
20.9.

Rybí polévka
N,D9 Hovězí rizoto, okurka
D2,9/2 Hovězí rizoto, červená řepa

Středa
21.9.

Polévka drůbeží s masem a těstovinou
N,D9 Vepřový vrabec, bramborové knedlíky knedlíky, špenát
D2,9/2 Vepřové výpečky dietní, špenát, bramborové knedlíky

Čtvrtek
22.9.

Domácí houbová bramboračka/ D. s žampiony
N,D9 Rýžová nákyp s meruňkami,citrónový přeliv
D2,9/2 Rýžová nákyp s meruňkami,citrónový přeliv

Pátek
23.9.

Sobota
24.9.

Neděle
25.9.

Slepičí vývar s krupicovými noky
N,D9 Pivovarský tokáň, brambory
D2,9/2 Dušené vepřové, brambory
Hovězí vývar s masem a těstovivou
N,D9 Fazole po mexicku
D2,9/2 Krůtí plátek přírodní, zeleninová rýže
Polévka špenátová s párkem
N,D9 Křenová omáčka, uzené maso, houskové knedlíky
D2,9/2 Křenová omáčka jemná, vepřové maso, karlovar. knedlíky

Sestavil: De Filippo

Schválila: 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. září

do : 2. října

Datum

dieta

Pondělí
26.9.

N,D9 Mexický guláš, těstoviny

2016

oběd
Polévka norská rybí

D2,9/2 Mexický guláš dietní, těstoviny

Úterý
27.9.

Polévka chalupnická z podmáslí
N,D9 Plněné bramborové knedlíky, červené zelí
D2,9/2 Plněné bramborové knedlíky, špenát

Středa
28.9.

Čtvrtek
29.9.

Pátek
30.9.

Polévka s játrovou zavářkou
N,D9 Vepřová hamburská pečeně, houskové knedlíky
D2,9/2 Vepřová hamburská pečeně dietní, karlovarské knedlíky
Polévka gulášová, chléb
N,D9 Zeleninové lečo s uzeninou, brambory
D2,9/2 Vepřové v mrkvi, brambory
Polévka ruský boršč
N,D9 Drůbeží játra na cibulce, rýže
D2,9/2 Drůbeží játra na cibulce, rýže

Sobota
1.10.

Neděle
2.10.

Polévka květáková / pórková
N,D

Kuřecí závitek plněný zeleninou, brambory

Drůbeží vývar s písmenky
N,D9 Cikánská vepřová pečeně, těstoviny
D2,9/2 Vepřová pečeně na žluté paprice, těstoviny

Sestavil: De Filippo

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

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

