
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

28.1.2019 29.1.2019 30.1.2019 31.8.2019 1.2.2019 2.2.2019 3.2.2019

Sýrová variace, máslo,                  

krájená zelenina,  pečivo,                                    

bílá káva nebo čaj

Pomazánka z kuřecího masa, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Smetanový jogurt                               

s grankem,  pečivo                                        

káva s mlékem nebo čaj

Vánočka, máslo, džem              

kakaový nápoj nebo čaj

Paštika, krájená zelenina, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Kobliha, kakaový nápoj nebo 

čaj

Míchaná vajíčka na cibulce,                                           

pečivo                                           

bílá káva nebo čaj

1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7 1,3,7

Ovoce dle denní nabídky
Mrkvovo jablečná 

přesnídávka
Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky

Uzená polévka                                 

s kroupami a zeleninou
Krkonošské kyselo

Hovězí vývar se zeleninou                        

a vaječným svítkem

Cibulový krém                         

se sekanou petrželkou                     

a bílým vínem

Dršťková polévka z hlívy 

ústřičné 

Slepičí vývar se zeleninou                              

a těstovinami  

Brokolicový krém                                 

s opečenými houstičkami na 

másle

1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,9 1,3,7,9 1,3,7

Hovězí tokáň ,                    

houskový knedlík                                   

(s rajčatovým protlakem                            

a paprikovými lusky)

Pomalu pečená vepřová plec, 

zelenina na páře,                          

petrželkové brambory                                    

s máslem                  

 Pečené maminčino kuře                  

na žampionech s drůbežími 

játry, těstoviny

Obalovaná treska                                 

se špenátem,                                

presované brambory                                              

s pórkem

Táč s ovocem                            

bílá káva

Vepřová plec s jemnou 

paprikovou omáčkou                                 

s hráškem, dušená rýže

Kuřecí roláda plněná mletým 

masem, bramborová kaše, řez 

sterilované okurky

1,3,7,9 1,9 1,3,7 1,3,4,7 1,3,7 1,7,9 1,3,7,10

Čokoládový řez Salát s čínského zelí Perníček Mandarinka Ovocný salát Sušenka Zeleninový salát

1,3,7,8 9 1,3,7,8 1,3,6,7,8 9

Pudinkový dezert Ovocný šáteček Termix Narozeninové odpoledne Kapsa se zelnou náplní Ovocná přesnídávka, pečivo Kaiserka, máslo, rajče

7 1,3,7 1,3,7 1,3,7,9 1,3,7,10 7 7

Paštiková pomazánka, 

chléb,čaj

Grilovaný hermelín                           

se zeleninovou oblohou,   

pečivo

Staročeský salát                           

ze zeleniny                                            

a zakysané smetany,                               

chléb 

Pomazánka z pečeného 

vepřového masa s kyselou 

okurkou a hořčicí, chléb, pivo

Zeleninové lečo s vejci, 

vařené brambory

Gulášová polévka s mrkví a 

brambory,  tavený sýr, pečivo, 

pivo

Obložený chléb s uzeninou, 

krájená zelenina, pečivo

1,3,7 1,3,7,9 1,7,9 7,9 1,3,7,9 1,7,9 1,3,7,9

Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky

ŠÉFKUCHAŘ       DUŠAN 
ŠRUTKA

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

Druhá večeře

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Večeře

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: pečivo Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Svačina

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Dezert

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Polévka oběd

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny:

Přesnídávka

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

JÍDELNÍ LÍSTEK od 28. 1. 2019 do 3. 2. 2019

Snídaně

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:


