Jídelní lístek od 8.4.19 – do 14.4.19
Pondělí
8.4.

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

Úterý
9.4.

Káva, 2másla ,ovoce /mléko, čaj/
Pudink, veka-2,3 /paštika/
Dia pudink,veka-9
Bezlakt.jogurt,flora,veka-9S

Středa
10.4.

Káva, ovoce, 2másla /mléko, čaj/
Eidam, veka-2
Eidam, chléb-3,9
/med/
Paštika, flora,veka-9s

Čtvrtek
11.4.

Kakao, ovoce, 2másla /mléko, čaj/
Loupáky, aktivie sladká-2,3
Dia loupáky, bílá aktivie-9
Dia džem, flora,loup.dia-9s

Pátek
12.4.

Káva,2másla,rohlíky,ovoce
/mléko, čaj/
/tav.sýr/
Termix-2,3
Dia ovocný jogurt,chléb - 9
Bl.jogurt,flora,rohlíky – 9s

Sobota
13.4.

Káva,2másla,ovoce,chléb
Žervé-3,9
/mléko,čaj/
Žervé,veka-2
/šunka/
Šunka, flora, veka-9s
Kakao,ovoce,2másla/mléko,čaj/
Vánočka, dia vánočka
Nutela – 3,džem – 2
Dia džem-9
Dia džem,flora–9s

Neděle
14.4.

Oběd
Pol. hráškový krém
Vepřové na paprice, noky - 3,9,BLP
Sýrový nákyp, brambory, salát ledový - 2
Šunkový nákyp, brambory, salát ledový – 9s
Střapáčky se zelím a slaninou, ovoce - 3A
Pol. uzená s kroup. a masem/jáhlová se zelen.
Uzené kuřecí stehno, bramborová kaše, salát
zelný s křenem – 3,9,BLP
Mas.kuličky v rajské omáčce, knedlík – 2,9s
Smažený celer, brambory, tatarka – 3A
Pol. hovězí s játrovými knedlíčky
Kynuté knedlíky s meruňkama sypané
tvarohem – 3,9
Rýžová kaše s kakaem, kompot – 2,9s,BLP
Ražničí, brambory, salát čína s mrkví – 3A
Pol. kulajda/z vaječné jíšky
Smažený holandský řízek, brambory, salát
ledový–3,9,BLP
Vepř.na houbách(vývar z hub),těst.,komp.–2,9s
Zeleninové krupoto, salát ledový, ovoce – 3A
Pol. drožďová
Opečený párek, fazole na kyselo, chléb,
okurek-3,9,BLP
Vepřový vrabec, dušená mrkev, brambory-2,9s
Vaječná omeleta bez hrášku, brambory,
červená řepa– 3A
Pol. jarní
Vepř. guláš mexický, hrášková rýže– 3,9,BLP
Vepř.guláš mexický dietní, těstovinová rýže –
2,9s
Pol. hovězí vývar s kapáním
Hovězí svíčková omáčka, knedlík-3,9,BLP brambory
Hovězí svíčková omáčka dietní, knedlík -2,9S

Svačina
Mošt – 3,9,2,9s

Ovocná výživa - 2,3
Dia ovocná výživa- 9
Bezlakt.nápoj – 9s

Večeře
/v závorce výběr/
Filé s bylinkami, brambory – 3,9
Polévka zeleninová s masem, veka
– 2,9s
/2 vejce, máslo, chléb - 3B/

ll.večeře
máslo,
chléb

Tvarohová pomazánka s pažitkou,
chléb žitný – 3,9
Šunkový salám, máslo, toustový
chléb – 2,9s - flora
/Toustový sýr, máslo, chléb – 3B/
Gulášová polévka, chléb – 3,9
Máslový řízek, bramborová kaše –
2,9s
/Zeleninová svačinka, chléb - 3B/

bílý
jogurt,
chléb

Pomazánka salámová se sýrem,
chléb-3,9
Paštiková pomazánka, veka – 2
BL.Philadelphia, veka – 9s
/Cottage, máslo, chléb – 3B/
Vepř.pečeně znojemská, těstovina –
3,9
Vepřové na kmíně, těstovina – 2,9s
/Šunkový závitek v aspiku s křenem,
rohlíky - 3B/

mléko,
chléb

Ovoce-2,3,9,9s

Babeta, mléko -3,2
Dia babeta, mléko-9
Dia babeta, bezlakt.mléko – 9s

šunka,
chléb

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

Sekaná, hořčice, chléb – 3,9

philadel
phia,
chléb

Kiri, veka - 2,3,9
Dia ovocná výživa –
9s

Kefír ochucený – 2,3
Kefír – 9
Bezlakt.mléko - 9s

Muffin – 2,3
Dia perník – 9,9s

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

Sekaná, máslo, veka – 2,9s - flora

máslo,
chléb

máslo,
chléb

Změna jídelního lístku vyhrazena!!

