Jídelní lístek od 11.2.19 do 17.2.19
Pondělí
11.2.

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

Úterý
12.2

Káva,2 másla, ovoce- /mléko, čaj/
Olmík, rohlíky-2,3 /šunka/
Ovofit, chléb-9
Dia džem, flora, rohlíky -9s

Středa
13.2.

Káva, 2másla , ovoce /mléko, čaj/
Žervé, veka-2
/med/
Žervé, chléb-3,9
BL.jogurt, flora, veka – 9s

Čtvrtek
14.2.

Kakao, ovoce
/mléko, čaj/
Hřeben s náplní-3
Skořicová vrtule -2
Dia koláč-9,9s

Pátek
15.2.

Káva ,2másla, ovoce /mléko, čaj/
Ovocný tvaroh, rohlíky-2,3
Dia ov.jogurt, rohlíky-9 /paštika/
Paštika, flora, rohlíky-9s

Sobota
16.2.

Káva,2másla /mléko, čaj/
Kiri, toust.chléb-2 /vejce/
Kiri, chléb-3,9
Šunka,flora,toust.chléb -9s

Neděle
17.2.

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

Oběd
Pol. hrachová s uzeninou/špenátová s kapáním
Boloňské špagety se sýrem-3,9,BLP - těstoviny
Šunkový nákyp,bramborová kaše,salát čína–2,9s
Knedlík s vejci, červená řepa - 3A

Svačina

Večeře
ll.
/ v závorce je uveden výběr/
večeře
Ovocná výživa - 2,3 Karbanátek s brokolicí, brambory-3,9 máslo,
Dia ovocná výživa - Frankfurtská pečeně, těstovina–2,9s chléb
9,9s
/Paštika, chléb - 3B/

Pol. vločková
Vepř.steak s fazolk.česnekem a slaninou,
brambory -3,9,BLP
Kuřecí rizoto, salát mrkvový s jablky – 2,9s
Salát Coleslaw, chléb žitný, ovoce – 3A
Pol. dršťková/francouzská
Bavorské vdolečky – 3
Vdolky s tvarohem - 9
Jáhlová kaše se skořicí, kompot – 2,9s
Kuřecí kung pao, rýže – 3A,BLP
Pol. drůbeží s těstovinou
Krůtí prsa v sýrové om.,špenátové noky-3,9,BLPtěstoviny
V.plec pečená,fazolky na kyselo,brambory-2,9s
Pizza Margarita (šunka, salám, mozzarella)-3A
Pol. z vaječné jíšky
Vepř.krkovice peč.,mích. zelenina,bramb-3,9,BLP
Hovězí guláš, těstovina- 2,9S
Smažené žampiony, brambory, tatarka - 3A

Tvarohová buchta –
2,3
Dia tvarohová
buchta – 9
Dia oplatek – 9s
Ovoce – 2,3,9,9s

Vaječná pomazánka, chléb – 3,9
Eidam, máslo, toustový chléb – 2
Bl.Lučina, toustový chléb – 9s
/Gothaj, máslo, chléb – 3B/

šunka,
chléb

Džuveč s masem, chléb – 3,9
Džuveč s masem, veka – 2,9s

máslo,
chléb

/Toustový sýr, máslo, chléb – 3B/
Kompot – 2,3
Dia kompot – 9,9s

Salámová pomazánka, chléb-3,9
Sardinková pomazánka, veka – 2,9s
/Zeleninová svačinka, chléb – 3B/

eidam,
chléb

Actimel – 2,3,9
Bl.jogurt – 9s

Pečené brambory,podmáslí – 3,9
Šťouch.bram.s máslem,podmáslí–2
Šťouch.bram.s florou,bl.mléko – 9s
/Tlačenka s cibulí, chléb - 3B/

philadel
phia,
chléb

Pol. bramborová
Vepřové po pražsku, rýže-3,9,BLP
Vepřové po pražsku, těstovinová rýže-2,9s

Mošt – 2,3,9,9s

Plundrová kapsa s van., mléko-2
Koblihy plněné,mléko-3
Dia svat.vdoleček,mléko – 9
Dia svat.vdoleček, bl.mléko-9S

máslo,
chléb

Pol. hovězí s drobením
Szegedinský guláš, knedlík -3,9,BLP-brambory
Vepř.vrabec, kedlubnové zelí, knedlík -2,9s

Oplatek-2,3
Dia oplatek-9,9s

Herkules, máslo, chléb – 3,9

bílý
jogurt,
chléb

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

Junior, máslo, veka–2,9s - flora

Změna jídelního lístku vyhrazena!!!

