Jídelní lístek od 4.2.19 – 10.2.19
Pondělí
4.2.

Úterý
5.2.

Středa
6.2.

Čtvrtek
7.2.

Pátek
8.2.

Sobota
9.2.
Neděle
10.2.

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

Oběd

Svačina

Pol. drožďová
Ovocná výživa – 2,3
Vepř.směs na žampionech a pórku,rýže-3,9,BLP Dia ovocná výživa –
Vepřová kýta hamburská dietní, knedlík– 2,9s
9,9s
Vaječná omeleta, brambory, červená řepa – 3A

Káva, 2másla, ovoce, rohlíky
/mléko, čaj/ /paštika/
Ovocný tvaroh – 2,3
Ovofit, chléb - 9
Bezlakt.jogurt, flora, rohlíky – 9s
Káva, 2 másla, ovoce /mléko, čaj/
Vejce, veka – 2 /junior/
Vejce,chléb – 3,9
Vejce, flora, veka – 9s

Večeře
/v závorce je uveden výběr/
Polévka kulajda, chléb - 3,9
Polévka gulášová, veka – 2,9s
/Zavináče, chléb – 3B/

ll.večeře
máslo,
chléb

Pol. drůbeží s těstovinou
Smaž.kuřecí stehno,bramborový salát s
majonézou–3,9,BLP – přírodní kuř.stehno
Máslový řízek,bram. kaše,kompot–2,9s-bramb.
Kuskus se zeleninou, salát mrkvový – 3A
Pol. boršč/zeleninová s masem
Nudle s mákem, kompot – 3,9,BLP
Táč s ovocem, nápoj – 2
Dia krupičná kaše s kakaem, dia kompot - 9s
Vepř.steak s vejcem, šunkou a sýrem,
brambory, salát čína– 3A
Kakao, ovoce /mléko, čaj/
Pol. celerový krém s krutony
Závin mini – 2,3
Plněná paprika v rajské omáčce,knedlíkCroissant, 2 másla – 9
3,9,BLP - těstovina
Croissant, flora – 9s
Vepřové ražničí, brambory, salát ředkvový s
mrkví -2,9S
Gnocchi se sýrovou omáčkou,salát ledový - 3A
Káva,2másla,veka,ovoce/mléko,čaj/ Pol. hrstková/jarní + 3A
Termix-2,3 /eidam/
Franc. brambory, salát zelný s koprem- 3,9,BLP
Dia ov. jogurt, chléb-9
Krůtí po italsku, těstovina- 2,9S
Bl.jogurt, flora, veka-9s
Smaž.kapust.karbenátky,bram.kaše,okurek-3a
Káva, 2másla, toust. chléb, ovoce
Pol. krupicová s vejcem
Duko – 2,3,9 /pudink//mléko,čaj/
Vepřový vrabec, dušená mrkev, bramboryŠunk.pěna,flora,toust.chléb -9s
2,3,9,9s,BLP

Špaldův moučník –
2,3
Dia perník – 9,9s

Sýrová pomazánka, chléb žitný - 3,9
Sýrová pomazánka, veka – 2
Šunkový salám, flora, veka – 9s
/Šunkový salám, máslo, chléb – 3B/

mléko,
chléb

Fruko – 2,3
Dia fruko – 9,9s

Čevapčičí, brambory, hořčice, cibule
– 3,9
Pečený karbanátek, brambory – 2,9s
/Ementál, máslo, chléb – 3B/

máslo,
chléb

Jogurt na pití – 2,3
Kefírové mléko - 9
Bl. mléko-9s

Lučina, chléb – 3,9
Míchaná pomazánka, veka - 2
Bl.Lučina, rohlíky – 9s
/Šunkový závitek v aspiku s křenem,
rohlíky -3B/

šunk.pěna
, chléb

Ovoce – 2,3,9,9s

Játrová omáčka, rýže – 3,9
Pečené filé, bramborová kaše – 2,9s brambory
/Pomazánkové máslo, chléb - 3B/
Jomoroláda, acidof.mléko – 2,3
Dia šáteček, acidof.mléko - 9
Dia šáteček, dia džus -9s

máslo,
chléb

Kakao, 2másla,ovoce, vánočka,
Med-2,3 /mléko, čaj/
Dia džem, dia vánočka-9
Dia džem, flora,dia vánočka–9s

Mléčný řez-2,3
Dia oplatek-9,9s

Párky, hořčice, chléb-3,9

mléko,
chléb

Pol. hovězí s kapáním
Vídeňská roštěná, rýže-3,9,BLP
Hovězí přírodní roštěná, těstovinová rýže -2,9S

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

Mošt-2,3,9,9s

Párky, máslo, veka-2,9s - flora

sýr Kiri,
chléb

Změna jídelního lístku vyhrazena!!!

