Jídelní lístek od 18.2.19 do 24.2.19
Pondělí
18.2.

Snídaně
/ v závorce je uveden výběr/
Káva, 2másla, ovoce /mléko, čaj/
Tav.sýr, veka-2
Tav.sýr, chléb – 3,9
Bezlakt.jogurt, flora, veka - 9s
/pudink/

Úterý
19.2.

Káva, 2másla,ovoce /mléko, čaj/
Pribináček, rohlíky - 2,3
Eidam, chléb – 9
/žervé/
Dia džem,flora,rohlíky – 9s

Středa
20.2.

Káva, 2másla, ovoce /mléko, čaj/
Toust.sýr, veka-2
Toust.sýr, chléb - 3,9
Junior, flora, veka – 9s
/junior/
Kakao, ovoce
/mléko, čaj/
Pečivo listové s pudink.náplní-2,3
Dia kapsa s pudink.náplní- 9
Dia šáteček s povidl. náplní-9s

Čtvrtek
21.2.

Pátek
22.2.

Káva, 2másla , rohlíky /mléko, čaj/
Ovocný jogurt, ovoce-2,3/tav.sýr/
Dia ov. jogurt, chléb, ovoce - 9
Bezlakt.jogurt, flora, rohlíky- 9S

Sobota
23.2.

Káva,2 másla, ovoce /mléko, čaj/
Sýr philadel.,toust.chl.-2/vejce/
Sýr philadelphia, toust.chl.-3,9
Vejce, flora,toust.chléb-9s
Kakao,ovoce,2 másla /mléko, čaj/
Vánočka, džem-2,3
Dia vánočka, dia džem-9,9s - flora

Neděle
24.2.

Oběd
Pol. kmínová s vejcem
Smaž.vepř.řízek s Nivou,brambory,červená řepa 3,9,BLP
Zapečené brambory s masem, salát mrkvový s
meruňkama- 2,9S
Halušky s brynzou a slaninou, ovoce-3A
Pol. ovarová/pórková
Bramborový guláš, chléb – 3,9
Španělský ptáček, rýže, salát ledový – 2,9s,BLP
Květákový mozeček, brambory, salát ledový – 3A
Pol. zelňačka/ragů + 3A
Tvarohový nákyp s ovocnou omáčkou – 3,9,BLP
Šulánky s perníkem, kompot – 2
Šulánky se strouhankou, kompot – 9s
Vepřový flamendr, bramboráčky – 3A
Pol. jarní
Plněný zelný list, brambory, ředkvový salát s
mrkví – 3,9,BLP
Vepř.plec peč.,omáčka z drůb.jater,knedlík – 2,9s
Rizoto s ajvarem, salát ředkvový s mrkví – 3A
Pol. hovězí vývar se sýrovými noky
Hovězí svíčková omáčka, knedlík - 3,9,BLPbrambory
Pečené filé, zelenina na másle, brambory-2,9s
Čočkový salát, chléb žitný, ovoce – 3A
Pol. zeleninová
Vepřové na houbách, těstovina– 3,9,BLP
Vepřové debrecínské, těstovinová rýže – 2,9s
Pol. drůbeží s těstovinou
Pečené kuře, rýže -3,9,BLP
Pečené kuře, bramborová kaše -2,9S - brambory

3-normální strava, 3a-výběr, 9-diabetická, 2-šetřící, 9s-diabetická šetřící bezmléčná, BLP-bezlepková

Svačina
Kyška – 2,3,9
Bl. Mléko – 9s

Večeře
/v závorce je uveden výběr/
Krupicová kaše s kakaem,
kompot – 3,9
Palačinky s džemem – 2,9s

ll.večeře
máslo,
chléb

/Debrecínka, máslo, chléb – 3B/
Buchta
mramorová – 2,3
Dia buchta
mramorová – 9
Dia bl pudink – 9s
Mošt – 2,3,9,9s

Kompot – 2,3
Dia kompot-9,9s

Sekaná pečeně, hořčice, chléb –
3,9
Krůtí s vejci, veka – 2,9s
/Pochoutkový salát,rohlíky – 3B/
Masový nákyp, bramborová
kaše – 2,3,9,9s - brambory
/2 vejce, máslo, chléb – 3B/

Česneková pomaz., chléb- 3,9
Tvarohová pomazánka s
pažitkou, veka – 2,9s-bl.lučina
/Paštika s uzeným masem,
chléb– 3B/
Med.máslo,veka– Vepřová pečeně štěpánská,
2,3
těstovinová rýže–3,9
Diadžem.máslo,ve Vepřová pečeně štěpánská,
ka – 9,9s-dia
rýže–2,9s
džem,flora,veka
/Škvarková pomaz., chléb - 3B/
Ovoce – 2,3,9,9s
Biskupský chlebíček, eiskafe - 3
Špička s náplní, eiskafe - 2
Dia závin, eiskafe –9
Dia závin, dia džus-9s
Ovocná výživa Šunka, máslo,chléb-3,9
2,3
Dia ov.výživa-9, 9s Šunka, máslo,veka-2,9s-flora

2kiri, chléb

máslo,
chléb

bílý jogurt,
chléb

máslo,
chléb

troj.sýr,
chléb

mléko,
chléb

Změna jídelního lístku vyhrazena!!

