Jídelníček na týden
Datum

od : 6. června

Úterý
7.6.

2016

oběd

dieta

Pondělí
6.6.

do : 12. června

Polévka hrachová / vločková
N,D9 Hovězí roštěná přírodní, rýže
D2,9/2 Hovězí roštěná přírodní, rýže
Drůbeží polévka s kapáním
N,D9 Šunkofleky, okurka
D2,9/2 Šunkofleky dietní, salát z čínského zelí

Středa
8.6.

Čtvrtek
9.6.

Pátek
10.6.

Sobota
11.6.

Neděle
12.6.

Sestavil: De Filippo

Mrkvová polévka se zakysanou smetanou
N,D9 Smažená tilapia, bramborová kaše, okurkový salát
D2,9/2 Přírodní tilapia, bramborová kaše, rajčatový salát
Polévka zelná s klobásou / polévka gulášová dietní
N,D9 Povidlové knedlíky sypané mákem, mléko
D2,9/2 Br. knedlíky, plněné povidly, sypané tvarohem
Hovězí vývar s masem a těstovinou
N,D9 Domácí prejt, kysané zelí, brambory
D2,9/2 Vařené čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou
Polévka norská rybí
N,D

Rizoto s hovězím a vepřovým masem, rajčatový salát

Hovězí s krupicovými nočky
N,D

Podbrdský řízek, brambory

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
13.6.

Úterý
14.6.

Středa
15.6.

od : 13. června

do : 19. června

2016

oběd

dieta

Polévka z fazolových lusků (na kyselo)
N,D9 Těstoviny ve smetanové omáčce s kuř. masem a špenátem
D2,9/2 Těstoviny ve smetanové omáčce s kuř. masem a špenátem
Polévka dršťková / polévka ragů
N,D9 Květákové placičky, bramborová kaše, mrkvový salát
D2,9/2 Brokolicové placičky, bramborová kaše, mrkový salát
Česnečka / zeleninová polévka
N,D9 Záhorácký závitek, bramborové knedlíky
D2,9/2 Vepřový závitek plněný zeleninou, bramborové knedlíky

Čtvrtek
16.6.

Polévka rajčatová s rýží
N,D9 Čevapčiči, brambory
D2,9/2 Čevapčiči dietní, brambory

Pátek
17.6.

Polévka kmínová s vejci
N,D9 Bratislavská hovězí pečeně, houskové knedlíky
D2,9/2 Bratislavská hovězí pečeně dietní, karlovarské knedlíky

Sobota
18.6.

Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi
N,D9 Hrachová kaše s uz.masem a vařeným vajíčkem, okurka
D2,9/2 Krůtí plátek přírodní, hrášková rýže
Oplatka

Neděle
19.6.

Sestavil: De Filippo

Polévka hrášková
N,D

Kuřecí stehno pečené na zázvoru, zeleninová rýže

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 : 20. června

do : 26. června

Datum

dieta

Pondělí
20.6.

N,D9 Fazolky na sladkokyselo, brambory

2016

oběd
Polévka z drůbežích drobů

D2,9/2 Fazolky na sladkokyselo, brambory

Úterý
21.6.

Rybí polévka se zeleninovými svítky
N,D9 Vepřový řízek, bramborový salát
D2,9/2 Vepřový řízek přírodní, bramborový salát

Středa
22.6.

Hovězí vývar s drožďovými knedlíčky
N,D9 Hovězí tokáň na víně, halušky
D2,9/2 Hovězí tokáň, halušky

Čtvrtek
23.6.

Domácí houbová bramboračka/ D. s žampiony
N,D9 Rýžová nákyp s meruňkami, čokoládové mléko (nápoj)
D2,9/2 Rýžová nákyp s meruňkami, čokoládové mléko (nápoj)

Pátek
24.6.

Sobota
25.6.

Neděle
26.6.

Slepičí vývar s krupicovými noky
N,D9 Kapustový karbanátek, bramborová kaše, hláv. salát
D2,9/2 Dušený karbanátek, bramborová kaše, hláv. salát
Drůbež í polévka s masem a nudličkami
N,D9 Čočka s uzeným masem, okurka
D2,9/2 Krůtí plátek přírodní, hrášková rýže
Hovězí vývar s masem a vlasovými nudličkami
N,D9 Vepřová pečeně, červené zelí, bramborové knedlíky
D2,9/2 Vepřová pečeně dietní, špenát, bramborové 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 : 27. června

do : 3. července

Datum

dieta

Pondělí
27.6.

N,D9 Hovězí stroganov, šunková rýže

2016

oběd
Polévka zeleninová jarní

D2,9/2 Hovězí stroganov dietní, šunková rýže

Úterý
28.6.

Polévka chalupnická z podmáslí
N,D9 Vepř. závitek plněný list. špenátem, sýrem, peč. brambory
D2,9/2 Vepř. závitek plněný list. špenátem, sýrem, peč. brambory

Středa
29.6.

Čtvrtek
30.6.

Pátek
1.7.

Polévka s játrovou zavářkou
N,D9 Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky
D2,9/2 Hov. svíčková na smetaně dietní, karlovar. knedlíky knedlíky
Polévka frankfurtská
N,D9 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
D2,9/2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Polévka ruský boršč
N,D9 Zeleninové lečo s klobásou, brambory
D2,9/2 Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, rajčatový salát

Sobota
2.7.

Neděle
3.7.

Polévka pórková
N,D

Kuřecí závitek plněný zeleninou, rýže

Drůbeží vývar s písmenky
N,D9 Sekaná v rajské omáčce, houskové knedlíky
D2,9/2 Sekaná v rajské omáčce, 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 !!! ***************

