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Snídaně

Obložený talířek s 
debrecínkou a horáckým 
sýrem, máslo, zelenina, 
pečivo, káva s mlékem 

nebo čaj  (1,3,7)

Pečivo s limetkovým 
tvarohem, čaj nebo 

kakaový nápoj            
(1,3,7)

Pomazánka z pečeného 
masa se sekanou 

pažitkou, pečivo, bílá 
káva nebo čaj  (1,3,7)

Pečivo s máslem a 
mortadellou, rajče bílá 
káva nebo čaj     (1.3.7)

Chléb s pomazánkovým 
máslem s pažitkou a 

vařeným vejcem, bílá káva 
nebo čaj (1,3,7)

Vánočka s rozinkami, 
máslem a džemem, 

kakaový nápoj nebo čaj 
(1,3,7,8)

Třená niva s tvarohem a 
pažitkou, řez rajčete, 

pečivo (1,3,7)

Přesnídávka Čokoládovooříškový 
termix (7)

Ovoce dle denní nabídky Multivitamínový nápoj Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj (7) Ovoce dle denní nabídky 

Polévka oběd
Hovězí vývar se 

smaženým hráškem  
(1,3,9)

Tradiční selská 
luštěninová polévka  (1,7)

Hovězí vývar se zeleninou 
a drobením (1,3,9)

Gazpacho- studená 
zeleninová polévka s 

krutony(1,3)

Slepičí vývar s masem a 
nudlemi (1,3,9)

Čočková polévka(1) Česneková polévka s 
bramborami (1,3)

Menu oběd 1 Pražská hovězí pečeně, 
dušená rýže (1,3,9,.10)

Toskánské hovězí peposo 
s polentovou kaší (1,3,7) 

Tilapie nilská po 
provensálsku zapečená 

se sýrem, opečené 
brambory, řez citronu 

(4,7,9)

Smažené kuřecí řízečky v 
parmazánové krustě s 
bramborovou kaší se 

šalvějí (1,3,7)

Pečené kuře, dušená 
rýže(1,3,10) 

Těstoviny Penne s 
kuřecími nudličkami a 

drcenými rajčaty  (1,3,7)
Francouzské brambory s 
uzeným masem (1,3,7,9)

Menu oběd 2
Smažený sýr, vařené 
brambory s pažitkou, 

bylinková omáčka 
(1,3,6,7)

Krémové rizoto s 
houbami a parmazánem

Sójové nudličky v 
paprikové smetanové 
omáčce, dušená rýže 

(1,6,7)

Tagliatelle s lososem a 
smetanovo sýrovou 

omáčkou s 
bazalkou(1,3,7)

Zapečené palačinky s 
tvarohem s rozinkami      

(1,3,7)                   
nedoporučujeme pro 

dietu č. 9 

Kapustový karbenátek, 
vařené brambory(1,3,7,9)

Kuskus s malinami a 
máslem (1,3,7)

Dezert/salát Zelný salát s mrkví (10) Bezé roláda (1,3,6,7) Domácí ořechový řez 
(1,3,7,8)

Zeleninový salát s olivami 
a mozarellou (7)

Míchaný kompot Oplatek (1,3,7,8)
1.Červená řepa (10)          

2.Ovocný salát

Svačina Malinový štrůdl                            
(1,3,7)

Zmrzlina (1,3,7)
Dezert s podmáslím s 
vanilkou a hruškou (7)

Jahodové rizoto s 
mátovým pestem (7) Domácí makovník (1,3,7)

Jahodový pohár se 
šlehačkou a oplatkou 

(1,3,7)

Croissant s borůvkama 
(1,3,7)

Večeře
Rybičková pomazánka se 

zeleninou,kyselá 
okurka,chléb (1,3,4,7,10)

Zeleninové lečo s lilkem a 
cuketou, pečivo(1,3,7)

Šunkový talířek s taveným 
sýrem,zelenina,chléb 

(1,3,7)

Polévka Minestrone s 
pečivem(1,3,7)

Teplá uzená kýta s 
křenem a hořčicí,kyselá 
okurka,chléb (1,3,7,10)

Škvarková pomazánka s 
jarní cibulkou, chléb   

(1,3,7,10)

Těstovinový salát s 
kuřecím masem , 

zeleninou a jogurtem 
(1,3,7) 

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, chléb (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky 

Tmavé pečivo  s 
pomazánkovým máslem a 

rajčetem (1,3,7)
Žervé se zeleninou, chléb  

(1,3,7)
Plátkový sýr s jablkem, 

tmavé pečivo  (1,3,7)
Mrkvovo jablečná 

přesnídávka, tmavé 
pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo s dietní 
šunkou (1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘ Michal 
Novák s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK od 26.7.2021 do 1.8.2021

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetaránskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách, pokud není 

stanoveno jinak.  U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod. ("švédský 
stůl")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


