Jídelní lístek 31.12.2018 - 6.1.2019

PONDĚLÍ
ÚTERÝ

D:3 čaj s rumem, vánočka
D:2 čaj s rumem, vánočka
D:9 čaj s rumem, vánočka
D:9/2 čaj s rumem, vánočka
D:3 chléb, sýr žervé
D:2 pečivo, sýr žervé
D:9 chléb, sýr žervé
D:9/2 pečivo, sýr žervé

D:3 jogurt
D:3 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

D:3 Pol. S mlhovinou, Rizoto s vepř. masem a zeleninou, čer. řepa
D:2 Pol.s mlhovinou, Rizoto s vepř. masem a zeleninou, čer. řepa
D:9 Pol. S mlhovinou, Rizoto s vepř. masem a zeleninou, čer. řepa
D:9/2 Pol. S mlhovinou, Rizoto s vepř. masem a zeleninou, čer. řepa

D:3 ovoce
D:2 ovoce
D:9 ovoce
D:9/2 ovoce

D:3 housky, máslo
D:2 housky, máslo
D:9 housky, máslo
D:9/2 housky, máslo

D:3 ovoce
D:2 ovoce
D:9 ovoce
D:9/2 ovoce

D:3 kakao,koláčky
D:2 kakao, koláčky
D:9 kakao, dia koláčky
D:9/2 kakao, dia koláčky

D:3 ovoce
D:2 ovoce
D:9 ovoce
D:9/2 ovoce

D:3 ob. chlebíček se šunkou
D:2 obl. chlebíček se šunkou
D:9 obl. chlebíček se šunkou
D:9/2 obl. chlebíček se
šunkou
D:3 jogurt
D:3 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

D:3 chléb, sýr tavený
D:2 pečivo, sýr tavený
D:9 chléb, sýr tavený
D:9/2 pečivo, sýr tavený

D:3 pudink
D:2 pudink
D:9 pudink dia
D:9/2 pudink dia

D:3 Pol. Dýnová, španělský ptáček, housk. knedlík
D:2 Pol. Dýnová, španělský ptáček, housk. knedlík
D:9 Pol. Dýnová, španělský ptáček, housk. knedlík
D:9/2 Pol. Dýnová, španělský ptáček, housk. knedlík
VÝBĚR: žemlovka s jablky
D:3 Pol. Italská, vepř. maso peč.,fazolky na smetaně , brambory
D:2 Pol. italská, vepř. maso duš., duš. mrkev, brambory
D:9 Pol. Italská, vepř. maso peč.,fazolky na smetaně , brambory
D:9/2 Pol. italská, vepř. maso duš., duš. mrkev, brambory
Výběr: vepř. maso duš., duš. mrkev, brambory
D:3 Pol. Žemlová, kuřecí kostky, těstoviny
D:2 Pol. Žemlová, kuřecí kostky, těstoviny
D:9 Pol. Žemlová, kuřecí kostky, těstoviny
D:9/2 Pol. Žemlová, kuřecí kostky, těstoviny

D:3 kakao, vánočka
D:2 kakao, vánočka
D:9 kakao, vánočka dia
D:9/2 kakao, vánočka dia

D:3 jogurt
D:2 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

D:3 Pol. S kapáním, hovězí po myslivecku, housk. knedlík
D:2 Pol. S kapáním, hovězí po myslivecku, housk. knedlík
:9 Pol. S kapáním , hovězí po myslivecku, housk. knedlík
D:9/2 Pol. S kapáním, hovězí po myslivecku, housk. knedlík

D:3 sušenka
D:2 sušenka
D:9 sušenka dia
D:9/2 sušenka dia

STŘEDA

D:3 koláček
D:2 koláček
D:9 koláček dia
D:9/2 koláček dia

D:3 jogurt
D:3 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

D:3 Pol. S masem a nudlemi, vepř. maso peč., housk. Knedlík, zelí
D:2 Pol. S masem a nudlemi, vepř. maso duš.,housk. Kned,kompot
D: 9 Pol. S masem a nudlemi, vepř. maso peč., housk. Knedlík,zelí
D:9/2 Pol. S masem a nudlemi, vepř. maso duš., housk.
Kned,kompot
D:3 Pol. S rýží, čočka na kyselo, uzené maso, okurka
D:2 Pol. S rýží, kuřecí plátek na bylinkách, brambory
D:9 Pol. S rýží, čočka na kyselo, uzené maso, okurka
D:9/2 Pol. S rýží, kuřecí plátek na bylinkách, brambory

ČTVRTEK

D:3 jogurt
D:2 jogurt
D:9 jogurt dia
D:9/2 jogurt dia

ODPOL. SVAČINA

PÁTEK

D:3 čaj s rumem, máslo, sýr, chléb
D:2 čaj s rumem, máslo, sýr, peč.
D:9 čaj s rumem, máslo, sýr, chléb
D:9/2 čaj s rumem, máslo, sýr,peč

OBĚD

SOBOTA

DOPOL. SVAČINA

NEDĚLE

SNÍDANĚ

D:3 sušenka
D:2 sušenka
D:9 sušenka dia
D:9/2 sušenka dia

D:3 ovoce
D:2 ovoce
D:9 ovoce
D:9/2 ovoce

Nabídka minimálně 5 druhů nápojů ke snídani: bílá káva, černá káva, čaj, voda, vitamínový nápoj. Nabídka minimálně 4 druhů nápojů k obědu a k večeři: černá káva, čaj, voda, vitamínový nápoj.
Váha masa v syrovém stavu je 100 g.
Možnost vegetariánské stravy.

VEČEŘE
D:3 šunka, salám, sýr, máslo, rajče, chléb
D:2 šunka, salám, sýr, máslo, rajče, pečivo
D:9 šunka, salám, sýr, máslo, rajče, chléb
D:9/2 šunka, salám, sýr, máslo, rajče, pečivo
II. večeře – kompot dia
D:3 hermelín, máslo, chléb
D:2 lučina, máslo, pečivo
D:9 hermelín, máslo, chléb
D:9/2 lučina, máslo, pečivo
II. večeře – jablečné pyré
D:3 vinná klobása, hořčice, chléb
D:2 bramborový guláš, pečivo
D:9 vinná klobása, hořčice, chléb
D:9/2 bramborový guláš, pečivo
II. večeře – veka+sýr trojúhelníček
D:3 míchaná vejce se salámem, chléb
D:2 květák zapečený, pečivo
D:9 míchaná vejce se salámem, chléb
D:9/2 květák zapečený, pečivo
II. večeře – ovoce
D:3 polévka kulajda, chléb
D:2 polévka kulajda, pečivo
D:9 polévka kulajda, chléb
D:9/2 polévka kulajda, pečivo
II. večeře - ovoce
D:3 tlačenka, cibule, ocet, chléb
D:2 pom. Z drůbeží paštiky, pečivo
D:9 tlačenka, cibule, ocet, chléb
D:9/2 pom. Z drůbeží paštiky, pečivo
II. večeře -sušenka dia
D:3 sýr žervé, šunka, máslo, rajče, chléb
D:2 sýr žervé, šunka, máslo, rajče, pečivo
D:9 sýr žervé, šunka, máslo, rajče, chléb
D:9/2 sýr žervé, šunka, máslo, rajče, pečivo
lI. večeře – jablečné pyré

