Jídelní lístek od 15.4.19 do 21.4.19
Pondělí
15.4.

Snídaně
/výběr v závorce/
Káva, 2másla, ovoce/ mléko,čaj/
Tav.sýr, veka-2
Tav.sýr, chléb-3,9
/med/
Bl.jogurt,flora,veka- 9s

Oběd

Svačina
Ovocná výživa 2,3
Dia ovocná výživa
- 9,9s

Úterý
16.4.

Káva, 2másla, ovoce /mléko, čaj/
Pudink, rohlíky-2,3
Dia pudink,rohlíky-9
Vejce,flora,rohlíky-9S /vejce/

Středa
17.4.

Káva, 2másla, ovoce /mléko, čaj/
Šunka, veka-2
Šunka, chléb-3,9
/pudink/
Šunka, flora, veka- 9s

Čtvrtek
18.4.

Kakao, ovoce/mléko,čaj/
Šáteček-2, Krémka - 3
Dia šáteček-9,9s

Pátek
19.4.
SVÁTEK

Káva ,2másla, ovoce /mléko, čaj/
Ovoc. tvaroh, rohlíky-2,3
Dia ov.jogurt, toust.chléb-9
Bezlakt.jogurt,flora,rohlíky-9s

Pol. brokolicová
Vepř.kotleta s nivou a klobásou,brambory3,9,BLP
Pečené kuře, rýže, salát ředkvový s mrkví-2,9s
Kuskus se zeleninou, salát ředkvový s mrkví-3A
Pol. čočková s uzeninou/kmínová s vejcem
Hovězí na pepři, těstovina- 3,9,BLP
Vepřový plátek s bešamelem, brambory,
červená řepa- 2,9s
Řecký salát, pečivo, ovoce - 3A
Pol. gulášová
Dukátové buchtičky s krémem – 3,9
Jahodové knedlíky sypané tvarohem-2
Dia žemlovka s jablky – 9s
Záhorácký závitek, brambory – 3A,BLP
Pol. hovězí vývar s bylink.noky
Vejce vař., špenát, brambory, oplatek-3,9,BLP
Vepř. pečeně, špenát, brambory, oplatek-2,9s
Smaž.kuřecí gordon(šunka,sýr), bramborový
salát, oplatek - 3A
Pol. vločková
Uzené vař., nádivka, bramborová kaše -3,9
Duš.šunka, nádivka, brambor. kaše-2,9s–bram.
Uzené vařené, bramborová kaše, okurek - BLP

Sobota
20.4.

Káva, toust. chléb, 2másla, ovoce
/mléko, čaj/
Paštika -2,3,9,9s

Neděle
21.4.

Káva, ovoce, 2másla /mléko, čaj/
Kiri sýr, chléb – 3,93
Kiri sýr, veka – 2
Šunk.pěna, flora, veka – 9s

Večeře
/výběr v závorce/
Krupicová kaše s kakaem, kompot – 2,3
Dia krupicová kaše s kakaem, dia
kompot – 9,9s
/Mix trio salám, máslo, chléb – 3B/

ll.večeře
máslo,
chléb

Buchta – 2,3,9,9s

Sardinková pomazánka, chléb – 3,9
Pomazánkové máslo, toustový chléb – 2
Sardinková pomazánka, toust.chléb – 9s
/Tlačenka s cibulí, chléb-3B/

bílý
jogurt,
chléb

Ovoce -2,3,9,9s

Vepřové na hořčici, brambory – 3,9
Vepřové na celeru, brambory – 2,9s
/Hermelín, máslo, chléb - 3B/

máslo,
chléb

Kompot - 2,3
Dia kompot – 9,9s

Budapešťská pomaz., chléb žitný– 3,9
Eidam, máslo, veka – 2
Kuřecí roláda, veka – 9s
/Kuřecí roláda, chléb – 3B/

šunka,
chléb

Kyška – 2,3,9
Bl.mléko – 9s

Tavený sýr, chléb – 3,9
Tavený sýr, veka – 2
Bl.Lučina, veka – 9s

máslo,
chléb

Pol. květáková
Těstovinové rizoto, okurek – 3,9,BLP – rizoto
Těstovinové rizoto, kompot – 2,9s

Mošt -2,3,9,9s

Velikonoční beránek – 2,3,9,9s

troj.sýr,
chléb

Pol. hovězí s těstovinou
Vepřový vrabec, zelí, knedlík–3,9,BLP brambory
Vepřový vrabec, kedlubnové zelí, knedlík – 2,9s

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

Párky, hořčice, chléb - 3,9

mléko,
chléb

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

Párky, máslo, veka – 2,9s

Změna jídelního lístku vyhrazena!!

