Jídelní lístek 10.9.-16.9.2018

D:3 jogurt
D:2 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

D:3 Pol. hlubocká, fazole na kyselo, opečený salám, okurka
D:2 Pol. hlubocká, kuř. stehna dušená, brambory, rajče
D:9 Pol. hlubocká, fazole na kyselo, opečený salám, okurka
D:9/2 Pol. hlubocká, kuř. stehna dušená, brambory, rajče

D:3 chléb, džemová pomazánka
D:2 pečivo, džemová pomazánka
D:9 chléb, dia džemová pomazánka
D:9/2pečivo, dia džemová
pomazánka

D:3 ovoce
D:2 ovoce
D:9 ovoce
D:9/2 ovoce

D:3 Pol. brokolicová, vepř. na víně, houskový knedlík
D:2 Pol. špenátová, vepř. na víně, houskový knedlík
D:9 Pol. brokolicová, vepř. na víně, houskový knedlík
D:9/2 Pol. špenátová, vepř. na víně, houskový knedlík
VÝBĚR: flíčky se salámem, okurkový salát

D:3 chléb, vejce, rama, okurka
D:2 pečivo, vejce, rama, rajče
D:9 chléb, vejce, rama, okurka
D:9/2 pečivo, vejce, rama, rajče

D:3 jogurt
D:3 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

D:3 housky, máslo
D:2 housky, máslo
D:9 housky, máslo
D:9/2 housky, máslo

D:3 ovoce
D:2 ovoce
D:9 ovoce
D:9/2 ovoce

D:3 kakao, jidáše
D:2 kakao, jidáše
D:9 kakao, jidáše dia
D:9/2 kakao, jidáše dia
D:3 chléb, paštika
D:2 pečivo, šunková pěna
D:9 chléb, paštika
D:9/2 pečivo, šunková pěna

D:3 ochuc. mléko
D:2 ochuc. mléko
D:9 ochuc. mléko
D:9/2 ochuc.
mléko
D:3 pudink
D:2 pudink
D:9 pudink dia
D:9/2 pudink dia

D:3 grah. pečivo, melta,
rama
D:2 pečivo, melta, rama
D:9 grah.pečivo, melta,
rama
D:9/2 pečivo, melta, rama
D:3 Pol. zel. s masem a kap., kuř. plátek s bylinkovou mar., brambory, salát D:3 ovoce
z čínského zelí
D:2 ovoce
D:2 Pol. zel. s masem a kap., kuř. plátek s bylinkovou mar., brambory, salát D:9 ovoce
z čínského zelí
D:9/2 ovoce
D:9 Pol. zel. s masem a kap., kuř. plátek s bylinkovou mar., brambory,
salát z čínského zelí
D:9/2 Pol. zel. s masem a kap., kuř. plátek s bylinkovou mar., brambory,
salát z čínského zelí
VÝBĚR: pečené vdolky s džemem
D:3 Pol. z kostí a hráš.svítkem, hov.pečeně burgunská, těstoviny
D:3 obl.chleb. se šunkou
D:2 Pol. z kostí a hráš.svítkem, hov.pečeně burgunská, těstoviny
D:2 obl.chleb. se šunkou
D:9 Pol. z kostí a hráš.svítkem, hov.pečeně burgunská, těstoviny
D:9 obl.chleb. se šunkou
D:9/2 Pol. z kostí a hráš.svítkem, hov.pečeně burgunská, těstoviny
D:9/2 obl.chleb. se
VÝBĚR: fazolky na smetaně, vepřové maso, brambory
šunkou
D:3 Pol. drožďová, franc. brambory se salámem, salát rajč-okurkový
D:3 ovoce
D:2 Pol. Zel. s praž. vejcem, franc. brambory se salám., salát rajč-okurkový D:2 ovoce
D:9 Pol. drožďová, franc. brambory se salámem, salát rajč-okurkový
D:9 ovoce
D:9/2 Pol. Zel. s praž. vejcem, franc. brambory se salámem, salát rajč-ok
D:9/2 ovoce
VÝBĚR: rybí přírodní na bylinkách, br. Kaše, máslo, salát rajč-okurkový
D:3 Pol. kmínová, vepř. na houbách, těstoviny
D:3 ovoce
D:2 Pol. kmínová, vepř. na houbách, těstoviny
D:2 ovoce
D:9 Pol. kmínová, vepř. na houbách, těstoviny
D:9 ovoce
D:9/2 Pol. kmínová, vepř. na houbách, těstoviny
D:9/2 ovoce

D:3 kakao, vánočka, rama
D:2 kakao, vánočka, rama
D:9 kakao, dia vánočka, rama
D:9/2 kakao, dia vánočka, rama

D:3 jogurt
D:2 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

D:3 Pol. hráškový krém, perštejnský kotlet, rýže
D:2 Pol. hráškový krém, perštejnský kotlet, rýže
D:9 Pol. hráškový krém, perštejnský kotlet, rýže
D:9/2 Pol. hráškový krém, perštejnský kotlet, rýže

STŘEDA

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

D:3 chléb, máslo, sýr cihla, rajče
D:2 pečivo, máslo, sýr cihla, rajče
D:9 chléb, máslo, sýr cihla, rajče
D:9/2 pečivo, máslo, sýr cihla, rajče

ČTVRTEK

ODPOL. SVAČINA

PÁTEK

OBĚD

SOBOTA

DOPOL. SVAČINA

NEDĚLE

SNÍDANĚ

Nabídka minimálně 3 druhů nápojů ke snídani: bílá káva, černá káva, čaj. Nabídka minimálně 3 druhů nápojů k obědu a k večeři: černá káva, čaj, vitamínový nápoj.
Váha masa v syrovém stavu je 100 g.

D:3 ovoce
D:2 ovoce
D:9 ovoce
D:9/2 ovoce

D:3 zákusek
D:2 zákusek,
D:9 zákusek dia
D:9/2 zákusek dia

VEČEŘE
D:3 rýžová kaše
D:2 rýžová kaše
D:9 dia rýžová kaše
D:9/2 dia rýžová kaše
II. večeře – kompot dia
D:3 staročeská lepenice
D:2 staročeská lepenice dietní se šunkou
D:9 staročeská lepenice
D:9/2 staročeská lepenice diet. se šunkou
II. večeře – ovoce
D:3 lečo se salámem, chléb
D:2 vepřové maso na zelenině, pečivo
D:9 lečo se salámem, chléb
D:9/2 vepřové maso na zelenině, pečivo
II. večeře – veka+ sýr trojúhelníček

D:3 pomazánka šunková s vejcem, chléb
D:2 pomazánka šunková s vejcem, pečivo
D:9 pomazánka šunková s vejcem, chléb
D:9/2 pom. šunková s vejcem, pečivo
II. večeře – ovoce
D:3 polévka rajská s drobením, chléb
D:2 polévka rajská s drobením, pečivo
D:9 polévka rajská s drobením, chléb
D:9/2 polévka rajská s drobením, pečivo
II. večeře - ovoce
D:3 zavináč, chléb
D:2 polévka celerová, pečivo
D:9 zavináč, chléb
D:9/2 polévka celerová, pečivo
II. večeře -veka+ džem dia
D:3 pom.turistická, chléb
D:2 sýr žervé, pečivo
D:9 pom. Turistická, chléb
D:9/2 sýr žervé, pečivo
lI. večeře – přesnídávka dia

